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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-06-10

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 71/2020 Dnr 2018/94

Delårsrapport 2020-04-30
Beslut
Socialnämnden 

- lägger informationen för kännedom till handlingarna
- bifaller förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att till kommande 

nämnd redovisa kontot för hjälpmedel 
- bifaller förslag om att ta upp kontots underskott vid kommande 

budgetarbete inför 2021

Sammanfattning
Delårsrapport 2020-04-30 och prognos 2020-04-30 för helåret 2020.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden får enligt prognosen 2020-04-30 för helåret 2020 ett 
underskott på ca 18 miljoner kronor. Efter att kommunen fått ersättning för 
extra sjuklönekostnader beräknas prognosen bli ett underskott på 16,9 
miljoner kronor.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) får enligt prognosen ett underskott på 
ca 6,8 miljoner kronor. Negativa avvikelser är försörjningsstöd, skyddat 
boende och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Äldreomsorgen (ÄO) får enligt prognosen ett underskott på 4,7 miljoner. 
Negativa avvikelser är hemtjänsten, bemanningsenheten, nattpatrullen och 
rehabiliteringsenheten.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och psykiatri får ett 
underskott på drygt 7 miljoner kronor. Negativa avvikelser är personliga 
assistenter, gruppbostäder, korttidsboendet samt ett serviceboende.

Förslag
Jonny Bengtsson, Thomas Lockström och Eva Svedberg, samtliga S, 
föreslår att 

- nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till kommande nämnd 
redovisa kontot för hjälpmedel 

- eftersom kontot enligt delårsbokslutet visar ett underskott på ca 
800tkr tar upp detta vid kommande budgetarbete inför 2021.

Beslutsunderlag
Presentation av delårsrapport och prognos 2020-04-30
Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-27, § 40
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Socialchef
Controller
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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 72/2020 Dnr 2020/54

Remiss - Ett ändrat förfarande för att anmäla 
områden som omfattas av begränsningen av 
rätten till dagersättning vid eget boende
Beslut
Socialnämnden antar yttrandet och föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
anta yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning
Regeringskansliet, Justitiedepartementet, har skickat en remiss med sista 
svarsdatum 26 juni 2020.

Ärendebeskrivning
Remissen som kommunen har möjlighet att lämna yttrande på handlar om 
egenbosättningslagen (EBO-lagen) och hur regeringen kommer hantera de 
förslag som 32 utvalda kommuner, bland andra Hultsfreds kommun, har 
lämnat in. 

Socialnämndens arbetsutskott gav 2020-05-27, § 42, arbete och integration 
i uppdrag att ta fram ett förslag på yttrande till socialnämndens 
sammanträde den 10 juni 2020.

Sektionschef har till dagens sammanträde tagit fram följande förslag till 
yttrande:

1. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:361) 
om mottagande av asylsökande

”Hultsfreds kommun anser att även kommuner utöver de som anges i 
bilaga 1 till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med 
socioekonomiska utmaningar ska kunna omfattas av begränsningar 
gällande eget boende. 

Vi anser därmed att föreslagen lydelse i 7 b §, första och andra stycket, ska 
vara ”Kommuner får till Migrationsverket anmäla att en eller flera delar av 
kommunen ska anges i den förteckning som avses i 7 c §. Vid 
bedömningen av om det är motiverat att anmäla en del av kommunen ska 
de sociala och ekonomiska förhållandena i kommundelen beaktas och 
särskilt graden av arbetslöshet och av sysselsättning, andelen mottagare av 
försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och valdeltagandet.”
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Det bör vara kommunerna som bäst kan bedöma huruvida ett område är att 
betrakta som socialt utsatt i den mening som beskrivs i 7 b § och därav 
anser Hultsfreds kommun att Länsstyrelsens yttrande enligt 7 b § andra 
stycket ska kunna överklagas.”

Beslutsunderlag
Remiss från Justitiedepartementet: Ett ändrat förfarande för att anmäla 
områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid 
eget boende
Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-27, § 42
Förslag till yttrande på remiss 2020-06-04

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 73/2020 Dnr 2020/3

Uppföljning av tidigare granskning av intern 
kontroll
Beslut
Socialnämnden godkänner förslaget till svar på revisionsrapporten. 

Sammanfattning
Socialchef lämnar förslag till svar på uppföljningen av granskningen av 
intern kontroll.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
uppföljning av en tidigare granskning av kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med intern kontroll. 

Revisionsrapporten innehåller bedömning för sex kontrollmål varav två 
bedöms delvis uppfyllda. Svar ges nedan på de kontrollmål som bedömts 
delvis uppfyllda.

Inledningsvis kan konstateras att kommunen sedan den ursprungliga 
granskningen av arbetet med intern kontroll har tagit fram riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för arbetet med intern kontroll. Dessa riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar tillämpades första gången år 2019.

Kontrollmål: Det genomförs kontinuerliga väsentlighets- och riskanalyser 
av verksamheten och dessa beaktas i den interna kontrollprocessen. 

Revisionen skriver: ”Vi bedömer att det genomförs kontinuerliga 
väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten och att dessa beaktas i den 
interna kontrollprocessen. Vi grundar vår bedömning på att det finns en 
övergripande struktur i form av riktlinjerna för intern kontroll med 
tillhörande tillämpningsanvisningar för hur väsentlighets- och 
riskanalyserna ska ske inom ramen för arbetet med intern kontroll. 
Vi konstaterar dock att processen med väsentlighets- och riskanalys varken 
finns beskriven eller dokumenterad för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. Vi konstaterar vidare att 
resultatet för väsentlighets- och riskanalyserna, med undantag för miljö- 
och byggnadsnämnden, förs in direkt i internkontrollplanerna och att risker 
som bedöms vara låga inte dokumenteras. Detta medför en svårighet att 
följa processen och en minskad spårbarhet i hur, och i vilken utsträckning, 

7



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-06-10

2(2)
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kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
arbetar med väsentlighet och risk som utgångspunkt till den interna 
kontrollen.”

Svar/kommentar: Dokumentation av risk- och väsentlighetsanalyserna har 
inte bedömts vara avgörande för kommunens arbete med intern kontroll. 
Avvägning har gjorts utifrån arbetsinsats/nytta och därför finns detta 
moment inte med i kommunens riktlinjer eller tillämpningsanvisningar. 

Kontrollmål: Det sker kontinuerlig utvärdering av styr- och 
kontrollsystem.

Revisionens skriver: ”Vi bedömer att det delvis finns former för 
kontinuerlig utvärdering av styr- och kontrollsystem. Vi grundar vår 
bedömning på att det finns en tydlig ansvarsfördelning avseende 
utvärdering av det övergripande arbetet med intern kontroll. Vi noterar att 
det förutom ansvarsfördelningen saknas former för hur utvärderingen ska 
genomföras”.

Svar/kommentar: Den tydliga ansvarsfördelningen finns beskriven i 
riktlinjerna, däremot inte formen för hur utvärdering ska göras. Utvärdering 
möjliggörs dock i samband med att nämndernas och kommunstyrelsens 
egen uppföljning av intern kontroll årligen lyfts upp som ett ärende.

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport från PwC med missiv från revisorerna
Tjänsteskrivelse 2020-05-20
Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-27, § 43

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 74/2020 Dnr 2020/55

Verksamhetsrapport budget- och 
skuldrådgivning 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Verksamhetsrapport budget- och skuldrådgivning 2019.

Ärendebeskrivning
En verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivning har tagits fram för 
verksamhetsåret 2019. Arbetsutskottet önskade till nämndens sammanträde 
få information om spelberoendet har ökat i kommunen.

Budget- och skuldrådgivare redovisar verksamhetsrapporten på dagens 
nämnd.

Det var under 2019 ett något högre inflöde av ärenden vad gäller budget- 
och skuldrådgivning. Spelmissbruk har däremot i dagsläget inte ökat i 
Hultsfreds kommun såsom det gjort i flera andra kommuner. 

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport budget- och skuldrådgivning 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-27, § 46

Skickas till
Budget- och skuldrådgivare
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 75/2020 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Socialchef lämnar lägesrapport kring till- och ombyggnation av särskilda 
boenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
Om- och tillbyggnationen av det särskilda boendet i Målilla pågår. 
Förberedelser inför ombyggnationen av det särskilda boendet på 
Aspedalsgatan i Hultsfred är på gång.

Möten mellan verksamheten och socialnämndens presidium om 
Knektagårdens område pågår.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 76/2020 Dnr 2018/18

Fördelning av medel från stiftelser efter beslut 
från Länsstyrelsen
Beslut
Socialnämnden beslutar att använda medlen från och med år 2021.

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat att Hultsfreds kommun kan 
använda medel från tre olika fonder enligt det förslag som kommunen 
redovisat.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat att Hultsfreds kommun kan 
använda medel från tre olika fonder enligt det förslag som kommunen 
redovisat. Två av fonderna gäller socialförvaltningen.

På grund av rådande omständigheter föreslår socialchefen att användandet 
av medlen skjuts till 2021.

Beslutsunderlag
Beslut från Länsstyrelsen i Östergötland 2019-12-11
Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-27, § 44

Skickas till
Socialchef
Controller
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 77/2020 Dnr 2020/56

Revidering av förskrivningsanvisningar för 
tekniska hjälpmedel
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag gällande revidering av 
förskrivningsanvisningar av tekniska hjälpmedel.

Sammanfattning
Revidering av förskrivningsanvisningar för tekniska hjälpmedel.

Ärendebeskrivning
Inom socialnämndens verksamhet i Hultsfreds kommun finns en tydlig 
inriktning att all verksamhet ska utgå från socialnämndens värdegrund. Det 
ska finnas förutsättningar för salutogen verksamhet.

Länsövergripande anvisningar för förskrivning av tekniska hjälpmedel är 
framtagna i kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län, KHS, där 
samtliga kommuner i länet ingår. Socialnämnden i respektive kommun har 
fattat beslut om antagande av de länsövergripande anvisningarna med 
lokala anpassningar. (SN § 114/2018 Dnr 2018/92) 

Då grunden är att arbeta utifrån ett salutogent och rehabiliterande 
förhållningssätt och att den enskilde ska ges möjlighet att utveckla och 
bibehålla sina förmågor och färdigheter, kan det bli aktuellt med tekniska 
hjälpmedel. Förskrivningsanvisningarna av tekniska hjälpmedel har nu 
reviderats för att gå i linje med det salutogena arbetssättet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-15
Förslag på revidering av förskrivningsanvisningar
Socialnämndens arbetsutskott 2020-05-27, § 45

Skickas till
Enhetschef rehabiliteringsenheten
Medicinskt ansvarig sjuksköterska/verksamhetschef HSL
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 78/2020 Dnr 2020/44

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

Sammanfattning
Socialchef informerar om aktuellt läge gällande covid-19.

Ärendebeskrivning
Det planeras i skrivandes stund inte för några justeringar av semestrar inom 
förvaltningen. Den totala frånvaron är låg med omkring 35-40 frånvarande 
personal per dag. Det finns i nuläget ett konstaterat fall av covid-19 hos en 
brukare inom vård och omsorg, samt fyra personal. 

Det är förhållandevist lugnt i verksamheten. Det finns ett stabilt lager av 
skyddsutrustning. 

Inom regionen pågår framtagandet av rutiner och riktlinjer för provtagning, 
smittspårning och antikroppstester.
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SN § 79/2020 Dnr 2020/5

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare får möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Jonny Bengtsson, S, rapporterar om presidiets möten med tjänstemän och 
verksamheter på Knektagårdsområdet.

Conny Daag, M, rapporterar från verksamhetsdialog på IFO Barn och 
familj.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 80/2020 Dnr 2020/6

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Beslut om omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser från:

- Tierps kommun
- Laholms kommun
- Ånge kommun
- Mölndals stad
- Sollefteå kommun
- Kalix kommun
- Bergs kommun
- Höörs kommun
- Flens kommun
- Timrå kommun
- Aneby kommun
- Gnosjö kommun

Upphävning av tidigare beslut om omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser 
från:

- Ale kommun
Underrättelse från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Handlingsnr. 
2020/558)
Protokoll från verksamhetsdialog individ- och familjeomsorgen, sektion 
barn och familj 2020-05-18
Information från Arbetsförmedlingen (Handlingsnr. 2020/600)
Beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län (Handlingsnr. 2020/648)
Omedelbart justerat protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2020-05-29 
(Handlingsnr. 2020/649)
Information från Migrationsverket (Handlingsnr. 2020/661)
Protokoll från förvaltningsövergripande Samverkan 2020-05-05
Lex Sarah, 2 st (Handlingsnr. 2020/571, 2020/572)
Dom från Kalmar tingsrätt (Handlingsnr. 2020/554)
Beslut och dom från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsnr. 2020/573, 
2020/595)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 12 st (Handlingsnr. 2020/561, 564, 
577, 583-585, 590-592, 597-598, 606)
Delegationsbeslut maj 2020 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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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 Eva Svedberg, S X
9 John Hoffbrink, SD Gun-Britt Axelsson, 

KD
X

*Deltog på distans via videolänk
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