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SN § 97/2020 Dnr 2020/72

Statistik över sjukfrånvaro för 
socialförvaltningen första halvåret 2020
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Socialnämnden vill till årsredovisningen se en presentation av frånvaro på 
grund av vård av barn för åren 2019 och 2020. Socialnämnden vill även se 
skillnaden mellan män och kvinnors frånvaro i åldersnivåer.

Sammanfattning
HR-konsult presenterar statistik över sjukfrånvaron på socialförvaltningen 
under första halvåret 2020.

Ärendebeskrivning
Under perioden januari-juni 2020 har sjukfrånvaron för socialförvaltningen 
varit 7,7 procent av arbetad tid, vilket är en ökning från 6,6 procent 
föregående år. Denna ökning har även skett i alla kommunens 
verksamheter där ökningen ligger på runt 1,5 procentenheter totalt. 

Långtidssjukfrånvaron, det vill säga 60 dagar eller mer, hos 
socialförvaltningen har istället minskat och ligger på 29 procent jämfört 
med 33 procent föregående år.

Under en treårsperiod visar statistiken en ökning av kvinnors totala 
sjukfrånvaro inom förvaltningen. Motsvarande statistik gällande män ligger 
däremot stabilt.

Sjukfrånvaron har även mätts i ålderskategorierna ”upp till 29 år”, ”30-49 
år” samt ”50 år och äldre”. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga tre 
ålderskategorier sedan föregående år.

Beslutsunderlag
Presentation sjukfrånvaro 2020
Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-26, § 70

Skickas till
HR-konsult
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SN § 98/2020 Dnr 2016/27

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

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

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef presenterar tidsplanen för kommande år enligt nedan.

2020
o Sju trygghetslägenheter utanför särskilt boende på Ringvägen 13 i

Virserum är klara.
o Första etappen av byggnationen på särskilt boende på

Vetlandavägen 55 i Målilla är påbörjad och fortlöper som planerat.
o Projekteringen inför kommande om- och tillbyggnation av särskilt

boende på Aspedalsgatan 24 i Hultsfred är påbörjad.

2021
o Första etappen av om- och tillbyggnationen av särskilt boende i

Målilla ska vara klar med 27 nya lägenheter.
o Andra etappen av om- och tillbyggnationen av särskilt boende i

Målilla påbörjas. De 27 äldre lägenheterna ska byggas om till 23
lägenheter. Ett nytt tillagningskök ska även byggas.

2022
o Om- och tillbyggnationen på särskilt boende i Målilla ska nu vara

klar, med totalt 50 lägenheter.
o Start för nybyggnation av 27 lägenheter samt ombyggnad av

trapphus och hiss i gamla delen på särskilt boende på Aspedalsgatan
i Hultsfred.

2023
o Nytt trapphus, ny hiss och tio lägenheter ska vara färdiga på särskilt

boende på Aspedalsgatan 24 i Hultsfred.

2024
o Första etappen av om- och tillbyggnationen av särskilt boende på

Aspedalsgatan i Hultsfred med 27 nya lägenheter ska vara färdig.
Två av lägenheterna kommer användas till administration, kontor
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och personalutrymme.
o Projekteringen inför renovering av 18 lägenheter på särskilt boende

på Doktorsvägen 8 i Mörlunda ska påbörjas.
o Nybyggnation av sex trygghetslägenheter utanför särskilt boende i

Mörlunda ska påbörjas.

2025
o Om- och tillbyggnationen av särskilt boende på Aspedalsgatan i

Hultsfred ska nu vara klar med totalt 57 lägenheter.
o Projektering inför om- och tillbyggnation på särskilt boende på

Skördevägen 6 i Vena ska påbörjas.

2026
o Renoveringen av särskilt boende i Mörlunda samt byggnationen av

trygghetslägenheter utanför boendet ska nu vara klar.
o Om- och tillbyggnation av gemensamhetslokaler på särskilt boende

i Vena ska nu påbörjas.

2027
o Om- och tillbyggnationen av särskilt boende i Vena ska nu vara

klar.
o Målet på 163 lägenheter på särskilt boende i kommunen ska nu ha

uppnåtts.
o Knektagårdsområdet i Hultsfred återstår.
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SN § 99/2020 Dnr 2019/84

Yttrande på motion från Lennart Beijer, V, om 
bättre integration av nya kommuninvånare
Beslut
Socialnämnden antar förslag till yttrande som sitt eget och överlämna 
yttrandet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning
Förslag till yttrande på motion remitterad till integrationsenheten från 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 196. Samråd har skett med 
berörd motionsställare.

Goda strukturer finns för att arbeta med integrationen av nya 
kommuninvånare. Det finns en väl upparbetad samverkan i den egna 
organisationen och samverkan sker med övriga berörda myndigheter. 
Kommunen står i och med tidigare fattade beslut i dag relativt väl rustade 
för att fortsatt bedriva ett gott integrationsarbete. Nämnden anser att arbetet 
kan fortsätta bedrivas i befintliga strukturer med fokus på utveckling och 
kvalitet.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Lennart Beijer, V, vill genom sin motion öka fokus 
på integrationen och vill se en arbetsgrupp som fokuserar på fler jobb och 
studier som leder till jobb. 

Kommunen har i dag relativt väl upparbetade strukturer för att arbeta med 
integrationen och för att få fler människor i arbete. Det finns en väl 
upparbetad intern organisation. Samverkan med myndigheter sker 
regelbundet och det finns olika samarbetsforum på både operativ nivå och 
ledningsnivå. 
Samverkan och dialog med företagen sker bland annat via kontinuerliga 
kontakter och via tillväxt- och näringslivsrådet, där dessa frågor dryftas 
med regelbundenhet.

Förvaltningen ser att ytterligare forum eller grupper skulle ta mycket tid i 
anspråk för företagen. I takt med de statliga myndigheternas 
tillbakadragande från Hultsfred bedöms deras medverkan i ytterligare 
forum också som svår att få till. Fokus kan istället, i motionens anda, med 
fördel läggas på att utveckla redan befintliga forum ytterligare.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-08, § 196
Motion från Lennart Beijer, V, 2019-08-19
Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-23, § 90
Tjänsteskrivelse 2020-07-24
Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-26, § 65

Skickas till
Kommunstyrelsen
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SN § 100/2020 Dnr 2020/8

Besök verksamhet: Myndighet vård och 
omsorg - Forskning, värdegrundens 
implementering
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Besök från verksamhet myndighet vård och omsorg. 

- Bistånds- och LSS-handläggare redovisar magisteruppsats om
implementeringen av socialförvaltningens värdegrund i Hultsfreds
kommun.

- Verksamhetschef myndighet vård och omsorg, tillsammans med
verksamhetschef/kvalitétstrateg, redovisar arbetet mot hållbar
socialtjänst.

Ärendebeskrivning
Alicia Lindström, bistånds- och LSS-handläggare på Hultsfreds kommun, 
har under våren 2019 i sin utbildning genomfört en magisteruppsats om 
socialförvaltningens implementering av nämndens värdegrund med titeln 
Att mötas i en känsla av värdighet – En kvalitativ studie om 
implementeringen av en värdegrund inom äldreomsorgen – Exemplet 
Hultsfreds kommun. Nämnden får på dagens sammanträde ta del av 
uppsatsens innehåll och slutsats. 

Ordförande tackar Alicia för presentationen med en blomma.

Verksamhetschefer/kvalitétsstrateger redovisar därefter arbetet mot en 
hållbar socialtjänst i samband med att det kommer en ny socialtjänstlag 
samt kvalitetsplanen för 2020. 

Den nya socialtjänstlagen är indelad i olika grupper. Den nuvarande 
socialtjänstlagens gruppindelning tonas ner i viss mån. Den nya lagen 
tydliggör helhetssyn, gör det mer jämlikt mellan grupper och har en 
generell tillämplighet.

Socialtjänstens nya övergripande mål är:
o Ett tydligare jämställdhetsperspektiv där socialtjänsten ska främja

människornas jämställda levnadsvillkor.
o Ett förebyggande perspektiv som ska vara en övergripande

inriktning i socialtjänsten.
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o En ökad inriktning på tillgänglighet där socialtjänsten ska inriktas
på att vara lättillgänglig.

En ny generell bestämmelse är att socialtjänsten ska planera insatser för 
den enskilda och särskilt beakta behovet av tidiga, förebyggande insatser 
samt avskaffa sanktionsavgifterna.

Vad gäller socialtjänstens kvalitet kommer det finnas krav på att 
socialtjänsten ska utfå från vetenskap och beprövad erfarenhet, krav på 
uppföljning och krav på ett respektfullt bemötande. Den sociala statistiken 
utvidgas också med en ny lag om socialtjänstdataregister.

Insatser utan behovsbedömning tillkommer vilket bland annat gör att 
insatser kan genomföras på ett enklare sätt, samt underlättar för 
socialtjänsten att nå enskilda som annars är svåra att nå. Det blir möjligt att 
anpassa verksamheten efter ändrade förhållanden, lokala förutsättningar 
och enskildas behov. 

Rätten till bistånd delas upp i olika biståndsbestämmelser, där reglerna om 
ekonomiskt bistånd regleras för sig och övrigt bistånd för sig.

Den nya lagen tillför också att alla insatser ska utformas så att de ger 
möjligheter till ett självständigt liv, stärker den enskildes möjligheter till ett 
värdigt liv/till att känna välbefinnande, samt att den enskilde så långt det är 
möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ske. Ett 
förtydligat barnrättsperspektiv har också tillförts. Äldreomsorgen ska utgå 
från den äldres behov, förutsättningar och önskemål och spänner över 
socialtjänstens alla områden.

Sammanfattningsvis är de delar som ingår i en hållbar socialtjänst: 
förebyggande arbete, lättillgänglighet, övergripande planering/planering av 
insatser, en kunskapsbaserad socialtjänst samt insatser utan föregående 
behovsprövning. Alla förslagen bildar tillsammans en helhet – hållbar 
socialtjänst. Tillsammans åstadkommer förslagen en möjlighet att uppnå 
bättre resultat för individen och verksamheten utan att kostnaderna ökar.

Beslutsunderlag
Kvalitetsplan vård och omsorg 2020
Presentationer
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SN § 101/2020 Dnr 2020/71

Uppföljning av handlingsplan utifrån rapport 
"Genomlysning av äldreomsorgen"
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef har gjort en uppföljning av förvaltningens handlingsplan utifrån 
Lars Brickzéns genomlysning av äldreomsorgen i Hultsfreds kommun 
2014-10-23.

Ärendebeskrivning
På socialnämnden 2014-12-10, § 127, presenterades konsult Lars Brickzéns 
rapport om den genomlysning av äldreomsorgen han gjort i Hultsfreds 
kommun samma år. Rapporten presenterade förbättringsområden och 
förslag till åtgärder inom fyra områden.

Socialchef har 2020-07-15 upprättat en uppföljning av hur förvaltningen 
har arbetat med föreslagna åtgärder fram tills nu.

A Uppföljning
Uppföljning av hemtjänsten har prioriterats och idag sker en tydlig 
uppföljning per verksamhetsområde. Respektive hemtjänstområde har en 
bra kontroll på sina ärenden och rapporterar in i ekonomistyrningsmodulen 
på ett tillfredsställande sätt. Uppföljningen har visat att förvaltningen inte 
har en tillräcklig budgetram för att hantera hemtjänstinsatser inom befintlig 
ram. Förvaltningen har tagit fram ett tydligt underlag på olika 
verksamhetsfakta som styrker detta antagande. Ett äskande kommer att 
göras inför budget 2021. Förvaltningen har under arbetet med att ta fram 
verksamhetsfakta tagit beslutet att aktivt arbeta med och delta i nätverket 
gällande Rådet för kommunala analyser (RKA). Förvaltningens controller 
kommer att vara kontaktperson i detta arbete som kommer påbörjas under 
hösten 2020.

B Planering
Det fanns under denna rubrik två konkreta förslag gällande planering;

- Inför ett IT-baserat planeringssystem inom hemtjänsten
- Inför ett mobiltelefonbaserat utförar- och

dokumentationssystem för hemtjänsten
Då det gäller planeringssystem så är förvaltningen nu redo för en 
upphandling av ett digitalt planeringssystem, vilket kommer genomföras 
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under 2020/2021. Implementeringen av en mobil dokumentation, med 
tillgång till genomförandeplaner, pågår och kommer att genomföras under 
2021 i samtliga hemtjänstgrupper.

C Organisation
Organisationen har förändrats med en tydlig ansvarsfördelning mellan 
myndighetsutövning och verkställighet av biståndsbesluten.
Vad det gäller ersättning utifrån utförd tid har förvaltningen fördjupat sin 
kunskap inom det området. Vi har tagit del av den handbok gällande 
effektiv äldreomsorg som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) givit 
ut. I den framgår att det inte finns någon konstaterad skillnad vad det gäller 
effektivitet utifrån vilken modell som används, utförd tid eller 
biståndsbedömd tid. Förvaltningen har därför valt även fortsättningsvis 
utgå från biståndsbedömd tid.

D Trygghets- och bekvämlighetsteknik
Vi har idag kommit lite längre då det gäller tekniken inom hemtjänst och 
särskilt boende. Samtliga larm är utbytta till digitala trygghetslarm. Vi har 
även ett antal tillsynskameror inom hemtjänsten och även inom omsorgen 
om personer med funktionsnedsättning (OF). Vi behöver absolut fortsätta 
den utvecklingen för att hitta fler digitala lösningar för att stärka den 
enskildes självständighet. I samband med byggnation av trygghetsboende 
och seniorboende kommer även digital teknik att installeras.

Avslutningsvis kan förvaltningen konstatera att många av de förslag som 
framkom i genomlysningen nu är genomförda. Arbetet är inte helt slutfört, 
men med denna uppföljning avslutas arbetet med denna handlingsplan.
Genomlysningen har i stora delar varit en hjälp i att fokusera och sakta men 
säkert ta oss fram till de mål som satts.

På dagens sammanträde ställs frågor kring hur många tillsynskameror som 
finns i verksamheten. Socialchef kompletterar uppföljningen med antalet 
tillsynskameror till socialnämndens sammanträde.

Beslutsunderlag
Rapport Genomlysning av äldreomsorgen i Hultsfreds kommun av Lars 
Brickzén 2014-10-23
Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-26, § 67
Uppföljning av rapport 2020-08-27

Skickas till
Verksamhetschefer
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SN § 102/2020 Dnr 2020/69

Uppdrag till anställd inom familjerätt i annan 
kommun: X. XXXXX
Beslut
Socialnämnden uppdrar åt XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX-XXXX, att 
hantera familjerättsliga frågor enligt socialnämndens delegationsordning, 
då avtalet gällande central familjerätt (CFR) börjat gälla 2020-09-01.

Sammanfattning
Uppdrag till anställd inom den centrala familjerätten (CFR) mellan 
Hultsfred, Högsby och Oskarshamns kommuner.

Ärendebeskrivning
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon 
av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 
(avtalssamverkan). Kommuner får inom ramen för avtalssamverkan komma 
överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på 
kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Socialnämnden i Hultsfreds kommun har tidigare beslutat om att ingå avtal 
om central familjerätt (CFR) tillsammans med Högsby och Oskarshamns 
kommuner (SN § 55/2020). Verksamheten kommer ledas av 
socialförvaltningen i Oskarshamns kommun med start 2020-09-01. Mot 
bakgrund av detta föreligger det behov av att uppdra åt varje enskild 
anställd inom den centrala familjerätten att hantera familjerättsliga frågor 
enligt socialnämnden i Hultsfreds kommuns delegationsordning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-19
Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-26, § 62

Skickas till
Oskarshamns kommun
IFO Barn och familj
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SN § 103/2020 Dnr 2020/60

Uppföljning av verkställighet av 
socialnämndens beslut första halvåret 2020
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna, med 
tillägg om att föreläsningen nu ställts in under § 38 i sammanställningen.

Sammanfattning
Uppföljning av verkställighet av socialnämndens beslut första halvåret 
2020.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram en uppföljning av verkställighet av beslut 
fattade av socialnämnden under första halvåret 2020 enligt bilagt underlag.
Följande ärenden med beslut finns med i sammanställningen:

Socialnämnden den 15 januari 2020
 Förfrågan av tillval vid ombyggnation av särskilt boende i Målilla, 

Dnr. 2016/27
 Dagordning på verksamhetsdialoger, Dnr. 2019/101

Socialnämnden den 12 februari 2020
 Sammansättning av ungdomsmottagning i Hultsfreds kommun, Dnr. 

2020/12
Socialnämnden den 12 mars 2020

 Revidering av beslut om kriterier för förtur till trygghetsbostäder i 
anslutning till särskilt boende, Dnr. 2020/23

 Information om inbjudan till värdegrundsföreläsning
 Uppsägning av LOV-avtal med Silwer Bemanning AB, Dnr. 

2017/113
Socialnämnden den 15 april 2020

 Översyn av kommande behov av tillval vid pågående till- och 
ombyggnation av särskilda boenden, Dnr. 2016/27

 Tillfälliga korttidsplatser på grund av covid-19, Dnr. 2020/44
 Resultat från genomförda fokusgrupper, Dnr. 2020/45
 Central familjerätt (CFR) i Högsbys, Hultsfreds och Oskarshamns 

kommuner, Dnr. 2018/83
Socialnämnden den 14 maj 2020

 Tidsplan för verksamhetsbesök på socialnämnden, Dnr. 2020/8
 Sammanställning av mätning av personalkontinuitet inom 

hemtjänsten, Dnr. 2020/50
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Socialnämnden den 10 juni 2020
 Delårsrapport 2020-04-30, Dnr. 2018/94 (rörande budget 2021)
 Fördelning av medel från stiftelser efter beslut från Länsstyrelsen, 

Dnr. 2018/18

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-15
Sammanställning av uppföljning av verkställighet av socialnämndens 
beslut första halvåret 2020
Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-26, § 66
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SN § 104/2020 Dnr 2020/76

Verksamhetsdialoger vård och omsorg hösten 
2020
Beslut
Socialnämnden ställer in verksamhetsdialogerna för hemtjänst, särskilt 
boende och omsorgen om personer med funktionsnedsättning som skulle 
ägt rum under hösten 2020.

Sammanfattning
Förslag om att ställa in tre verksamhetsdialoger inom vård och omsorg på 
grund av covid-19.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i socialnämnden (SN § 63/2019) ska verksamhetsdialoger 
hållas två gånger per år, en per vår och en per höst, med start hösten 2019. 
Ansvarig chef ska sätta datum för dialogen i samråd med kontaktpolitiker. 

År 2020 har präglats av pandemin covid-19. Detta har bland annat medfört 
begränsningar för hur många som kan närvara vid sammankomster samt 
vilka lokaler som går att använda för detta. 

Verksamhetschefer för vård och omsorg anser att det på grund av antalet 
personer som ska kunna vara med på verksamhetsdialogerna för hemtjänst, 
särskilt boende och omsorgen om personer med funktionsnedsättning, inte 
finns möjlighet att genomföra dessa då det inte går att garantera rätt avstånd 
mellan deltagare under hela mötet. Socialnämnden föreslås därför att ställa 
in dessa för hösten 2020.

Beslutsgång
Ordförande frågar socialnämnden om det på dagens sammanträde går att 
besluta i ärendet utan vidare beredning. Ordförande finner att nämnden 
svarar ja på den frågan.

Det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om nämnden avser att 
besluta enligt förslaget. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget.

Skickas till
Verksamhetschefer vård och omsorg
Kontaktpolitiker för berörda verksamhetsdialoger
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 105/2020 Dnr 2020/5

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden.

Ärendebeskrivning
Socialchef rapporterar om budgetarbetet inför 2021, samt om statsbidrag 
till äldreomsorgen.

Ordförande Per-Inge Pettersson, C, lämnar rapport från:
- Hjälpmedelsnämnden 2020-09-01, där bland annat ökad efterfrågan 

av hjälpmedel samt revidering av förskrivningsanvisningar 
diskuterades.

- Möte med arbetsgruppen om Knektagårdsområdet i Hultsfred 2020-
09-03.

Jonny Bengtsson, S, lämnar rapport om:
- möte med ledning och personal från den kommunala hälso- och 

sjukvården inför möte med Region Kalmar län om god och nära 
vård.
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 106/2020 Dnr 2020/6

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut om attesträtt 2020-08-14 (Handlingsnr. 2020/828)
Skrivelse till socialtjänsten och familjerätten (Handlingsnr. 2020/889)
Information från Migrationsverket om reviderad årsplanering och 
mottagandet av kvotflyktingar (Handlingsnr. 2020/905-906)
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2020-06-02, 2020-08-
11
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö (Handlingsnr. 2020/821)
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö (Handlingsnr. 2020/823)
Delegationsbeslut juli-augusti 2020 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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2020-09-09

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 Silva Andersson, S X
9 Lena Hjelte, SD X
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