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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-14 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 107/2020 Dnr 2020/79  
 
Statistik avvikelser och kvalitetsregister inom 
hälso- och sjukvård första halvåret 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska presenterar halvårsstatistik gällande 
avvikelser och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvård 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Rapportering av avvikande händelser är en av hörnpelarna i arbetet med att 
förbättra kvalitet och säkerhet i vården. Likaså att arbeta förebyggande. 
 
Verksamheten ska bland annat arbeta med att bedriva en god vård och 
omsorg i form av god vård i livets slut, arbeta förebyggande samt att ta vara 
på olika avvikelser för att kunna förbättra kvalitén i verksamheten.  
 
Statistiken över första halvåret 2020 visar att antalet avvikelser har 
minskat, som bedöms bero på att avvikelserna inte registrerats. Fallolyckor 
och läkemedelsavvikelser är liksom tidigare år de två vanligaste formerna 
av avvikelser. Orsaker har varit den enskildes kapacitet, att riktlinjer inte 
har följts samt bristande kommunikation och information. Åtgärderna har 
bestått av enskilda samtal, diskussion i arbetsteamen och förändring av 
rutiner och/eller miljön. 
 
Resultaten från kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD (Beteendemässiga 
och psykiska symptom vid demenssjukdom) och register för vård vid livets 
slut presenteras.  
 
Då våren 2020 har handlat mycket om covid-19 har inneburit att många 
förbättringsarbeten legat nere. Nu under hösten 2020 har arbetet börjat 
komma igång igen.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation avvikelser och kvalitetsregister halvår 2020 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-28, § 79 
Halvårsredovisning av avvikelser och kvalitetsregister 2020 
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2020-10-14 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 108/2020 Dnr 2020/78  
 
Upphävande av beslut om läkemedelshantering 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

a) socialnämndens beslut § 77/2009 upphävs då manualen för 
läkemedelshantering har upphört att gälla 

b) läkemedelsriktlinjer tas på verksamhetsnivå av medicinskt ansvarig 
sjuksköterska då ansvaret finns beskrivet i hälso- och 
sjukvårdsförordningen. 

 
Sammanfattning 
Då Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och 
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården uppdaterats, upphör även 
”Manual för läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård och tandvård” 
att gälla. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett ansvar för att det finns 
ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för läkemedelshantering och kan 
utifrån det besluta om riktlinjer för läkemedelshantering. 
 
Ärendebeskrivning 
En manual för läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård och tandvård 
i Kalmar län togs fram av läkemedelskommittén i samarbete med Region 
Kalmar län (dåvarande landstinget i Kalmar län), Kommunförbundet 
(dåvarande Regionförbundet) samt Apoteket. Representanter från några av 
länets kommuner var också delaktiga. 
Ett beslut att anta denna manual inom socialförvaltningens vård- och 
omsorg togs 2009-05-13, § 77/2009 
 
Då Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och 
hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården uppdaterats, har manualen 
upphört att gälla och respektive organisation utarbetar själva egna 
läkemedelsriktlinjer utifrån Socialstyrelsens föreskrifter så de passar 
organisationen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har enligt Hälso- och 
sjukvårdsförordningen 6§ (2017:80) ansvar för att det finns ändamålsenliga 
och väl fungerande rutiner för läkemedelshantering.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-28, § 78 
Tjänsteskrivelse 2020-09-11 
 
Skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 109/2020 Dnr 2020/73  
 
Yttrande på remiss om kommuners medverkan 
i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 
2020:41) 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag på yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunstyrelsen anta remissvaret som kommunens och skicka in det till 
arbetsmarknadsdepartementet. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har remitterats remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 
för beslut om remissvar. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsdepartementet har översänt Kommuners medverkan i den 
statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) på remiss. Svar på 
remissen ska vara Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda senast den 13 
november 2020. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-18, § 142, att remittera 
remissen till socialnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med 
remissvar eller besked om att avstå detta. 
 
Socialförvaltningen har efter uppdrag från socialnämndens arbetsutskott 
2020-09-28, § 77, tagit fram ett förslag på remissyttrande, 
sammanfattningsvis ställer sig förvaltningen bakom många av slutsatserna i 
betänkandet. Det är tydligt att det klargörs att det finns rättsliga 
förutsättningar för kommuner att agera på arbetsmarknadsområdet via 
lagen om valfrihetssystem (LOV), lagen om offentlig upphandling (LOU) 
och genom utökad samverkan med Arbetsförmedlingen. Utredningens 
förslag om möjligheter till utökad samverkan mellan kommuner och 
Arbetsförmedlingen framstår sammantaget som det bästa alternativet. Det 
är välkommet med tydliggörandet om att det är möjligt med utökad 
samverkan redan med nuvarande lagstiftning. Arbetsförmedlingen bör 
därför få i uppdrag att skyndsamt undersöka möjligheten till utökad 
samverkan med intresserade kommuner. Om möjligheten finns vill 
Hultsfred vara pilotkommun för ett utökat samarbete. 
Kommunen anser det beklagligt att utredningens direktiv medfört att 
möjligheterna för kommuner att agera fullt ut med delegation på 
arbetsmarknadsområdet inte undersökts fullt ut. Kommunen anser att en 
sådan utredning bör genomföras. 
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Det finns vissa risker med förslaget om upphävande av lagen (1944:475) 
om arbetslöshetsnämnd. Kommuners framtida kompetens och 
handlingsutrymme kan begränsas.  
Hultsfreds kommun anser att de lagändringar utredningen föreslår behöver 
träda i kraft så snart som möjligt – tidigare än 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till remissyttrande 2020-10-08 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-28, § 77 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18, § 142 
Yttrande på remiss om kommuners medverkan i den statliga 
arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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2020-10-14 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 110/2020 Dnr 2018/94  
 
Prognos och delårsbokslut 2020-08-31 
 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
Presentation av prognos och delårsbokslut 2020-08-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningens totala prognos gjord 2020-08-31 för helåret 2020 blir 
ett underskott på cirka 16,2 miljoner kronor. Kommunen har sedan 
delårsrapporten i maj fått ersättning för alla sjuklönekostnader april-augusti 
2020 som följd av pandemin covid-19. Kommunen har även fått ytterligare 
statsbidrag, delvis till äldreomsorgen. Statsbidragen är enbart för år 2020 
vilket förbättrar prognosen för helåret 2020. 
 
Enligt prognosen får individ- och familjeomsorgen (IFO) ett totalt 
underskott på cirka 4,2 miljoner kronor. Det är främst sektion IFO Vuxen 
som får ett underskott på grund av ökat behov av skyddat boende, HVB för 
missbruk och försörjningsstöd.  
 
Äldreomsorgen (ÄO) får enligt prognosen ett underskott på cirka 4,5 
miljoner kronor. Det är främst inom hemtjänsten som underskottet finns, 
men även inom särskilt boende som påverkats mest av pandemin covid-19.  
 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och psykiatri får 
enligt prognosen ett totalt underskott på drygt 8 miljoner kronor. Störst 
underskott finns hos gruppbostäder, samt personliga assistenter.  
 
Socialchef informerar nämnden om arbetet med nuvarande underskott och 
socialnämndens controller visar bilder över anpassningar och äskanden från 
socialnämnden inför budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport 2020-09-28 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 111/2020 Dnr 2020/8  
 
Besök från verksamhet: Vård och omsorg - 
Aktuella frågor 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschefer för vård och omsorg informerar nämnden om aktuella 
frågor inom äldreomsorgen (ÄO) och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF).  
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemtjänsten 
Kommunens hemtjänst har de senaste åren arbetat för ett annorlunda 
arbetssätt och genomfört stora förändringar i organisationen. Verksamheten 
får ett bra resultat i årets brukarundersökning som Socialstyrelsen 
genomför varje år. Fokuset just nu ligger på att fortsätta få till arbetssättet 
på bästa sätt, arbeta med kontaktmanskap, kompetens och ruttoptimering. 
Som ett led i detta kommer ett planeringssystem köpas in som kommer 
underlätta för personalen.  
 
Hemtjänsten arbetar även mot en ökad kontinuitet vad gäller antalet 
personal som besöker en och samma brukare under en period. Kommunen 
genomförde under våren 2020 en mätning av kontinuiteten dagtid under en 
två-veckorsperiod, vilket visade på ett bra resultat jämfört med riket i stort.  
 
Upphandling av nya leasingbilar till hemtjänsten pågår också för tillfället 
där man går mot att ta mer hänsyn till miljön med fossilfritt bränsle.  
 
Välfärdstekniken utvecklas hela tiden och det finns för närvarande åtta 
tillsynskameror ute hos brukare idag. 
 
Det pågår ett arbete inom natthemtjänsten om hur det ska bli så bra som 
möjligt för brukarna i skarvarna mellan natt och dag. 
 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) 
Just nu pågår en utflyttning av brukare från gruppbostaden på 
Rödmossavägen i Virserum till gruppbostaden på Tjädervägen i Virserum. 
Anledningen är att kommunen kommer lämna fastigheten på 
Rödmossavägen. Kommunen har ett gott samarbete med boende och 
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anhöriga. Förberedande arbete om flytt av gruppbostaden på Gränsgatan i 
Hultsfred har påbörjats. 
 
Det är en utmaning att införa heltidsarbete som norm inom OF:s 
verksamheter. Möjligheten till kombinationstjänster ses över. 
Verksamheten arbetar med genomförandet av en nationell 
brukarundersökning där resultatet inte är klart.  
 
Det har genomförts en justering i organisationen av enhetscheferna där två 
enhetschefer får ansvaret för den personliga assistansen istället för alla. 
Arbete pågår med att ta fram rutiner över vem som ska göra vad.  
 
Särskilt boende för äldre 
Särskilt boende får ett bra resultat i årets brukarundersökning som 
Socialstyrelsen genomför varje år.  
Om- och tillbyggnationen av de särskilda boendena pågår och blir som 
tidigast klar år 2026/2027. De störst ombyggnationerna sker på de särskilda 
boendena i Målilla och på Aspedalsgatan i Hultsfred.  
 
Korttidsverksamheten med arbetssättet trygg hemgång är ett fungerande 
koncept som utvecklas hela tiden. Arbetssättet innebär att lotsar ser till att 
den enskilde kommer hem snabbt från sjukhus.  
 
Verksamheten i stort arbetar hela tiden för en så salutogen (hälsofrämjande) 
vård och omsorg som möjligt då det ska ses som en färskvara. 
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SN § 112/2020 Dnr 2016/27  
 
Resultat och förslag från arbetsgrupp kring 
Knektagårdens område i Hultsfred 
 
Beslut 
Socialnämnden 

a) ställer sig bakom förslaget från presidium och 
verksamhetschef gällande behov av lokaler i 
Knektagårdens huvudbyggnad 

b) ger förvaltningen i uppdrag att påbörja en utredning 
gällande socialpsykiatrins dagverksamhet och boendestöd 
där även daglig verksamhet LSS samt individ och 
familjeomsorgens verksamheter riktade mot sysselsättning 
ingår.  

c) ger förvaltningen i uppdrag undersöka vilka lokaler 
centralt i Hultsfred som kan vara lämplig utgångspunkt 
för hemtjänstens grupper och eventuellt vissa 
administrativa funktioner. 

d) ger förvaltningen i uppdrag att ta en kontakt med 
Regionen gällande deras verksamhet samrehab för en 
dialog om intresse för gemensamma lokaler. 

e) beslutar att framförda synpunkter från SD på dagens 
sammanträde finns med i beredningen av frågorna i punkt 
b, c och d. 

 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Knektagårdens 
fastigheter inte förvärvas av KHF Hultsfreds Trygga Hem utan ombyggnad 
sker i kommunens regi. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-25, § 30, att ge 
socialnämnden i uppdrag att se över behoven av användning av lokaler på 
Knektagårdsområdet. Socialnämnden beslutade 2020-04-15, § 46, att ge 
förvaltningens verksamhetschef för vård och omsorg i uppdrag att 
tillsammans med socialnämndens presidium se över verksamheterna som 
finns på Knektagården idag och vilka av dessa verksamheter som 
socialförvaltningen anser ska vara kvar på Knektagården i framtiden. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens presidium har tillsammans med verksamhetschef för vård 
och omsorg träffat representanter för alla verksamheter inom 
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socialförvaltningen som idag finns på Knektagårdens område. 
Även representanter från serviceenheten har deltagit på dessa möten. 
Verksamheterna som idag finns på Knektagårdens område redovisas i 
bilaga 1. 
 
Socialnämndens presidium tillsammans med verksamhetschef för vård och 
omsorg föreslår utifrån möten med de olika verksamheterna vilket behov 
socialförvaltningen har då det gäller verksamheter och lokaler på 
Knektagården i bilaga 2. 
 
Verksamheter som föreslås inte vara kvar på Knektagården är hemtjänstens 
grupplokaler, boendestödet samt dagverksamhet inom socialpsykiatrin. 
Sedan tidigare finns beslut om att det särskilda boendet på Knektagården 
inklusive den inhyra modulen ska flyttas till Aspedalsgatan i Hultsfred när 
den ombyggnationen är klar. Samtliga verksamheter som förvaltningen 
föreslår ska finnas kvar kommer att rymmas i Knektagårdens 
huvudbyggnad. Huvudbyggnaden behöver renoveras och byggas om till för 
verksamheterna ändamålsenliga lokaler. 
 
Övriga fastigheter som idag finns på Knektagårdens område har 
socialförvaltningen inget behov eller intresse av i framtiden. 
 
Yrkande under föredragning av ärendet 
Nathalie Gustafsson, SD, begär att ärendet återremitteras. Nathalie 
Gustafsson, SD, läser därefter upp skriftliga synpunkter från SD och lämnar 
in dessa i form av en skriftlig reservation gällande punkt 8.1.a.  
 
Förslag efter överläggning 
Ordförande finner att det utöver arbetsutskottets förslag till beslut har 
framförts yrkande om återremiss och skriftliga synpunkter från SD under 
föredragningen av ärendet.  
 
Ordförande ställer frågan till Nathalie Gustafsson, SD, om de framförda 
synpunkterna istället för återremiss ska finnas med i beredningen av 
ärendet gällande punkterna b, c och d.  
 
Nathalie Gustafsson, SD, godkänner ordförandes förslag.  
 
Ordförande finner att det förutom arbetsutskottets förslag i punkt b, c och d, 
finns ett förslag om att framförda synpunkter från SD på dagens 
sammanträde finns med i beredningen av frågorna i punkt b, c och d. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om propositionsordning där det med ovan 
tillägg endast finns arbetsutskottets förslag. 
Ordförande finner att nämnden godkänner propositionsordningen. 
 
Ordförande frågar nämnden om de avser att besluta enligt arbetsutskottets 
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förslag i punkt b, c och d med tillägget att framförda synpunkter från SD på 
dagens sammanträde finns med i beredningen av frågorna i punkt b, c och 
d.  
Ordförande finner att socialnämnd beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
med ovan tillägg. 
 
Ordförande frågar nämnden om de avser att besluta enligt arbetsutskottets 
förslag till beslut i punkt a samt i förslag till kommunfullmäktige. 
Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-28, § 84 
Tjänsteskrivelse 2020-09-23, med bilagor 
Socialnämnden 2020-04-15, § 46 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25, § 30 
 
Skickas till 
Socialnämnden 
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SN § 113/2020 Dnr 2020/80  
 
Resultat av Socialstyrelsens 
brukarundersökning inom äldreomsorgen i 
Hultsfreds kommun 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Information om resultatet av brukarundersökningen inom äldreomsorgen 
2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen 
2020 är mycket positivt för Hultsfreds kommun.  
 
Kommunen har en högre svarsfrekvens och ett bättre resultat än riket i 
stort.  
 
Beslutsunderlag 
Resultat av Socialstyrelsens brukarundersökning inom särskilt boende 
respektive inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun 2020 
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SN § 114/2020 Dnr 2020/74  
 
Statistik från Höglandets socialjour första 
halvåret 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Information om statistik från Höglandets socialjour första halvåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Ledamöter i socialnämnden har tagit del av statistik från Höglandets 
socialjour till dagens sammanträde.  
 
Socialchef informerar om samarbetet med Höglandets socialjour, vilket 
fungerar väldigt bra. Personalen i jouren har en stor kompetens. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-28, § 74 
Statistik från socialjouren första halvåret 2020. 
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2020-10-14 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 115/2020 Dnr 2020/70  
 
Ersättning till familjehem vid förlorad 
semestergrundad ledighet på grund av 
placering 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att en familjehemsförälder ska ges ekonomisk 
ersättning för förlorad semestergrundad ledighet, i form av ett förhöjt 
arvode, om familjehemsföräldern tar hel tjänstledighet under minst en 
månad och beviljas inkomstbortfall utifrån att socialnämnden anser att det 
är för barnets bästa. 
 
Sammanfattning 
Familjehemsföräldrar som på socialnämndens inrådan är helt tjänstlediga 
för att ta emot ett placerat barn i sitt hem, bör ersättas för förlorad 
semestergrundad ledighet. 
 
Ärendebeskrivning 
Personer som har uppdraget att vara familjehem åt Hultsfreds kommun får 
arvode för det uppdrag de utför. Vid en del placeringar har barnet behov av 
att en av familjehemsföräldrarna är hemma på hel- eller deltid under en 
period. Det kan handla om placering av ett spädbarn eller ett barn som 
behöver en trygg vuxen hemma under dagen. Familjehem som tvingas 
avstå från arbete på grund av att de i sitt uppdrag som familjehem behöver 
vara hemma ersätts av socialnämnden med förhöjt arvode över norm och 
riktlinjer motsvarande inkomstbortfall. När en familjehemsförälder tar 
tjänstledigt på heltid från arbetet har den inte rätt till semestergrundad 
ledighet.  
 
Den familjehemsförälder som behöver ta helt tjänstledighet från sitt arbete 
ersätts idag inte av socialnämnden för de semesterdagar som den förlorar. 
Det innebär att en familjehemsförälder kan gå miste om rätt till betald 
semester, vilket gör att familjehemmet kanske väljer att inte ta ut semester. 
Detta i sin tur drabbar det placerade barnet som kan ha ett särskilt behov av 
att familjehemsföräldern tar ut semester och finns hemma som en trygg 
vuxen. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslås fatta beslut om att en 
familjehemsförälder som tar hel tjänstledighet och beviljas inkomstbortfall 
utifrån att socialnämnden anser att det är för barnets bästa, ska ersättas för 
förlorad semestergrundad ledighet. Ersättningen ska utgå månadsvis och 
beviljas bara för de månader socialnämnden har beslutat att 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-10-14 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

familjehemsföräldern ska vara hemma. 
 
För att räkna ut hur mycket familjehemmet ska ersättas ska följande 
exempel användas 
Räkna ut 12 % av den under föregående intjänandeår sammanlagda 
utbetalda lönen, såväl fast som rörlig lön. Genom att dela summan med 25, 
får man fram hur mycket ersättning som ska utbetalas per förlorad 
semesterdag. 
 
Det socialnämnden har beslutat, ska införas i rutiner hos sektionen för barn 
och familj inom individ- och familjeomsorgen (IFO). 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-28, § 73 
Tjänsteskrivelse 2020-08-18 
 
Skickas till 
Sektion barn och familj, individ- och familjeomsorgen 
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1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 116/2020 Dnr 2016/63  
 
Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 
 
Beslut 
Socialnämnden antar planen för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har godkänt ett program med mål och riktlinjer för 
kommunala riktlinjer som bedrivs av privata utförare. Socialnämnden har i 
uppdrag att ta fram en plan för uppföljning och insyn av verksamhet som 
bedrivs av privata utförare inom socialnämndens verksamhetsområde. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar inför varje ny mandatperiod om program för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. 
I samband med att kommunfullmäktige beslutar om mål och budget inför 
kommande år fastställs även mål för kommunens samtliga verksamheter. 
Varje nämnd har ett antal målnivåer och nyckeltal som är avsedda att 
användas för att följa att verksamhet bedrivs och utvecklas i linje med 
dessa. 
 
Verksamhet som bedrivs i privat regi på uppdrag av kommunen omfattas 
även av dessa mål och nyckeltal. Uppföljning av privata utförare ingår som 
en del i kommunens styrprocess och ska utföras utifrån den plan som 
beslutas i respektive nämnd. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till 
plan gällande socialnämndens verksamhetsområde, se bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-28, § 76 
Tjänsteskrivelse 2020-07-14 
Förslag till plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-18, § 53 
Kommunfullmäktige 2020-05-25, § 39 
Program och generell plan för uppföljning och insyn av verksamheter som 
utförs av privata utförare 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 117/2020 Dnr 2020/88  
 
Sammanträdestider 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2021 för 
socialnämnden och dess arbetsutskott, det kommunala pensionärsrådet och 
dess arbetsutskott samt tider för förvaltningsövergripande samverkan enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning 
Sammanträdestider år 2021 för socialnämnden och dess arbetsutskott, 
kommunala pensionärsrådet och dess arbetsutskott samt tider för 
förvaltningsövergripande samverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden och dess ordinarie arbetsutskott sammanträder normalt 
varje månad utom juli. Utgångsläget är att arbetsutskottet äger rum i slutet 
på månaden och nämnden en eller ett par veckor senare. Socialnämnden 
äger normalt sett rum onsdagar klockan 13 och dess arbetsutskott på 
onsdagar klockan 08:30. Socialnämnderna i mars och i november är 
gemensamma med barn- och utbildningsnämnden, och viss variation på dag 
och tid kan därför förekomma dessa dagar. På grund av helgdagar, 
semestrar eller annat kan sammanträdesdagarna ibland behöva läggas på 
annan dag.  
 
I förslaget finns också tider för förvaltningsövergripande samverkan samt 
det kommunala pensionärsrådet. Sammanträdestider för kommunstyrelsen 
skrivs ut efter beslut i kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Bilaga: Förslag till sammanträdestider 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-08 
Förslag till sammanträdestider 2021 
 
Skickas till 
Verksamhets- och sektionschefer 
Individ- och familjeomsorgen 
Biståndshandläggare 
Socialkontorets stab 
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Socialnämnden 
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SN § 118/2020 Dnr 2020/44  
 
Information erbjudande om vaccination 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Information om erbjudande om vaccination till all vård- och 
omsorgspersonal 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef informerar om beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott att 
erbjuda vaccination mot säsongsinfluensan till all vård- och 
omsorgspersonal. Vaccineringen kommer utföras av företagshälsovården 
Avonova. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-28, § 80 
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SN § 119/2020 Dnr 2020/44  
 
Information om covid-19-tillsyn av Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) samt kommunicering 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna och 
avstår från att lämna yttrande på kommunicering från Inspektionen för vård 
och omsorg. 
 
Sammanfattning 
Information om tillsyn på grund av covid-19 av Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef informerar om pågående tillsyn av Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) på grund av covid-19.  
 
2020-10-09 inkom kommunicering innan beslut från IVO till kommunen 
där eventuellt yttrande ska komma in senast 2020-10-22. Det framgår inga 
faktafel och förslaget från förvaltningen blir därför att inte yttra sig till 
IVO. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta om att avstå yttrande på 
kommuniceringen utan vidare beredning. Ordförande finner att nämnden 
godkänner propositionsordningen. 
 
Ordförande frågar nämnden om de avser att besluta enligt ovan och finner 
att nämnden beslutar så.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunicering 2020-10-08 i tillsynsärende på särskilt boende på grund av 
covid-19 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-09-28, § 82 
 
Skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg 
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SN § 120/2020 Dnr 2020/5  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter. 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C, och Jonny Bengtsson, S, rapporterar från 
presidiemöte med barn- och utbildningsnämnden. 
 
Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från 

- digitalt möte tillsammans med socialnämndens presidium, barn- och 
utbildningsnämndens presidium och länsgemensam ledning den 2 
oktober. 

- presidiemöte på kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 oktober. 
- kommunala pensionärsrådet den 7 oktober 
- möte med sektionschef för arbete och integration om verksamheten 

Stegens lokaler den 24 september. 
- möte kring bostadsanpassning med Östra Smålands 

Kommunalteknikförbund (ÖSK). 
- LUPP styrgrupp 13 oktober. 
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SN § 121/2020 Dnr 2020/6  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Systembolagets alkoholrapport 2020 (Handlingsnr. 2020/922) 
Protokoll från Hjälpmedelnämnden 2020-09-01 (Handlingsnr. 2020/934) 
Granskningsrapport om långsiktig lokalförsörjning (Handlingsnr. 
2020/152) 
Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020-2024 (Handlingsnr. 
2020/981-983) 
Skrivelse från Vårdtagarna till kommunerna om assistansersättning 
(Handlingsnr. 2020/1001) 
Upphävande av beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse, 
Vellinge kommun (Handlingsnr. 2020/1005) 
Cirkulär 20:37 – Budgetpropositionen för 2021 och höständringsbudgeten 
för 2020 (Handlingsnr. 2020/1011) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-15, § 158 
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2020-09-01 
Lex Sarah (Handlingsnr. 2020/917) 
Dom från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsnr. 2020/909) 
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö, 2 st (Handlingsnr. 2020/921, 989) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 3 st (Handlingsnr. 2020/920, 1004, 
1044) 
Delegationsbeslut september 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 Silva Andersson, S Eva Svedberg, S X       
9 Lena Hjelte, SD Nathalie Gustafsson, 

SD 
X       
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