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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

 

Socialnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   
 
 

Ärendelista  2020-11-11 
 

 
 Utgår - Besök från verksamhet: 

Digitalisering 
2020/8  

§ 122 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 123 Upphävande av nämndbeslut 2020-10-14, 
§ 112 

2016/27  

§ 124 Resultat och förslag från arbetsgrupp kring 
Knektagårdens område i Hultsfred 

2016/27  

§ 125 Statistik över inkomna synpunkter första 
halvåret 2020 

2020/94  

§ 126 Information från socialchef   

§ 127 Uppföljning av handlingsplan efter motion 
om korttidsboende vid psykisk 
funktionsnedsättning 

2020/85  

§ 128 Yttrande på remiss om stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat 
boende 

2020/67  

§ 129 Remiss av Socialstyrelsens 
författningsförslag i rapporten Att göra 
anmälningar som gäller barn sökbara 
S2019/02544 

2020/92  

§ 130 Frågor till socialnämnden från ledamot 
Lena Hjelte, SD 

2020/82  

§ 131 Rapporter 2020/5  

§ 132 Anmälningsärenden 2020/6  

 Enkät om beslutsprocesserna   

 Närvarolista   
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 122/2020 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Lägesrapport om arbetet med om- och tillbyggnation av kommunens 
särskilda boenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med om- och tillbyggnationen av särskilda boenden i kommunen 
pågår enligt tidsplan. För närvarande pågår projektering inför om- och 
tillbyggnation på särskilt boende på Aspedalsgatan i Hultsfred. 
 
Verksamhetschef för vård och omsorg återkommer med en ny 
sammanställning över planeringen för de särskilda boendena i Hultsfred, 
Vena och Mörlunda. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 123/2020 Dnr 2016/27  
 
Upphävande av nämndbeslut 2020-10-14, § 112 
 
Beslut 
Socialnämnden upphäver socialnämndens beslut § 112/2020. 
 
Sammanfattning 
Information om ny prövning av socialnämndens beslut 2020-10-14, § 112. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens ordförande informerar om att det, på grund av olika 
uppfattningar om innebörden av fattat beslut på socialnämndens 
sammanträde den 14 oktober 2020, § 112, på dagens sammanträde kommer 
ske en ny prövning av beslutet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande frågar nämnden om man avser att fatta beslut på dagens 
sammanträde och finner att nämnden är enig om detta. 
 
Ordförande frågan nämnden om man avser att besluta enligt förslaget att 
upphäva tidigare nämndbeslut § 112/2020 och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2020-10-14, § 112 
Reservation mot beslut 2020-10-14 inlämnad av Nathalie Gustafsson, SD 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-28, § 92 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(3) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 124/2020 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 att 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. 

 
Förslag 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Knektagårdens 
fastigheter inte förvärvas av KHF Hultsfreds Trygga Hem utan ombyggnad 
sker i kommunens regi. 
 
Reservation 
Lena Hjelte, SD, reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget 
förslag som lämnas skriftligt efter dagens sammanträde.  
 
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, SN § 46/2020, 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. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

2(3) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning 
Socialnämndens presidium har tillsammans med verksamhetschef för vård 
och omsorg träffat representanter för alla verksamheter inom 
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. 
 
Förslag 
Lena Hjelte, SD, yrkar återremittering av ärendet och efterfrågar en 
beskrivning av syftet med förändringen samt hänvisar till tidigare inlämnad 
reservation från SD 2020-10-14.  
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag: 

1. Förslag om att nämnden fattar beslut på dagens sammanträde. 
2. Förslag från Lena Hjelte, SD, om återremiss av ärendet. 

 
Nämnden godkänner propositionsordningen. 
 
Ordförande frågar nämnden om de avser att fatta beslut på dagens 
sammanträde eller om ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att 
nämnden avser att fatta beslut på dagens sammanträde.  
 
Lena Hjelte, SD, begär votering. 
 
Propositionsordning 
Ja-röst – Förslag om att nämnden fattar beslut på dagens sammanträde. 
Nej-röst – Förslag från Lena Hjelte, SD, om återremiss av ärendet. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

3(3) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Votering 
Ja-röster – 8 
Nej-röster – 1 
Resultatet redovisas i särskild omröstningslista. 
Nämnden beslutar därmed att fatta beslut på dagens sammanträde. 
 
Reservation 
Lena Hjelte, SD, reserverar sig mot beslutet med förmån till förslaget om 
återremiss samt de synpunkter som kom fram i tidigare inlämnad 
reservation från SD 2020-10-14, § 112. 
 
Förslag 
Lena Hjelte, SD, föreslår att nämnden beslutar enligt tidigare inlämnad 
reservation från SD 2020-10-14. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag: 

1. Arbetsutskottets förslag till beslut 
2. Förslag från Lena Hjelte, SD, enligt tidigare inlämnad reservation 

från SD 2020-10-14 
 
Nämnden godkänner propositionsordningen. 
 
Ordförande fråga nämnden om de beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller förslag från Lena Hjelte, SD, och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Lena Hjelte, SD, reserverar sig mot beslutet med förmån till sitt eget 
förslag som lämnas i skriftlig reservation efter dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25, § 30 
Socialnämnden 2020-04-15, § 46 
Tjänsteskrivelse 2020-09-23, med bilagor 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-28, § 84 
 
Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 125/2020 Dnr 2020/94  
 
Statistik över inkomna synpunkter första 
halvåret 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna med 
uppdrag till förvaltningen att till årssammanställningen ta fram exempel på 
synpunkter. 
 
Sammanfattning 
Statistik över inkomna synpunkter första halvåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del i kvalitetsarbetet ska kommunen ta emot och hantera 
synpunkter.  
 
Det har under det första halvåret 2020 registrerats 24 synpunkter på 
socialförvaltningen, vilket är 9 fler än förra året under samma period. 
Samtliga inkomna synpunkter var registrerade som klagomål. 
 
Vid kategorisering handlade 12 om bemötande/kompetens och 11 på övrigt. 
De andra kategoriserades som bland annat  

 delaktighet/inflytande, 2 stycken 
 ej verkställda beslut, 3 stycken  
 information/webb, 2 stycken  
 service/tjänster, 5 stycken 

  
För de inkomna synpunkterna har de åtgärder som vidtagits lett till 
förbättring. 
 
Av de som lämnade in synpunkter var 12 närstående. Tre är registrerade 
som brukare/kund. Två har registrerat sig som invånare och sju har inte 
angivit någon tillhörighet. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna synpunkter 2020-01-01 – 2020-06-30 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-28, § 86 
 
Skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 126/2020 Dnr 2020/44  
 
Information från socialchef 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Information från socialchef. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Information covid-19 
I skrivande stund är 26 brukare och 36 personal inom kommunens vård och 
omsorg konstaterat smittade med covid-19. Vad gäller brukare är det i 
dagsläget inte många provsvar som inväntas ytterligare. Vad gäller personal 
väntar förvaltningen svar på 123 prov, varav 5-10 personer med symptom, 
som en del av olika pågående smittspårningar. I dagsläget gäller det ett 
tiotal arbetsplatser av totalt cirka trettio arbetsplatser inom kommunal vård 
och omsorg. 
 
Förvaltningen och kommunen har ett nära samarbete med Region Kalmar 
län och smittskydd.  
 
Socialchef informerar beslut fattat under dagen att stänga för besök på 
korttidsboende och särskilda boenden i kommunen. Restriktionerna har 
skärpts gällande Kalmar län och påverkar verksamheterna med skärpta 
rutiner och minimerade fysiska möten som inte är att anse som nödvändiga. 
 
Övrig information 
Återkoppling på fråga från Jonny Bengtsson, S, om varför det anses vara 
svårt att som man få arbete på kommunens särskilda boende: 
Av anställda på socialförvaltningen i Hultsfreds kommun är 17 % män, 
jämfört med 19 % på barn- och utbildningsförvaltningen och 26 % av 
anställda i kommunen totalt. Inom vård och omsorg är 16 % män. Det har 
därmed skett en förändring med ett ökat antal män som är anställda i 
förvaltningen. 
 
Procentuellt har kommunen lika mycket tillsynskameror som den bästa 
kommunen i Sverige. Det har genomförts en utvärdering av vad den 
enskilde tycker om den digitala tillsyn som denne valt. Utvärderingen visar 
att de enskilda känner sig trygga och nöjda med tillsynskameran och att de 
inte har sett några problem med den formen av tillsyn.  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden har tidigare beslutat om att medel från en nedlagd stiftelse 
ska gå till en buss till äldreomsorgen. Socialchef informerar om att bussen 
finns med som en upphandlingsdel i pågående upphandling av leasingbilar 
till vård och omsorg.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-28, § 93 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 127/2020 Dnr 2020/85  
 
Uppföljning av handlingsplan efter motion om 
korttidsboende vid psykisk 
funktionsnedsättning 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger uppföljningen och informationen om att arbetet 
fortsätter för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av handlingsplan som presenterades för nämnden efter motion 
från S om korttidsboende för personer med psykiatrisk 
funktionsnedsättning (SN § 128/2018).  
 
Ärendebeskrivning 
Handlingsplanen grundar sig på den utförda inventeringen som gjordes 
2015 genom PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa). 
Ett av de viktigaste områdena är att få till en samverkan mellan olika 
aktörer. Detta för att gemensamt kunna arbeta för att förebygga psykisk 
ohälsa och att den enskilde får det stöd och den hjälp de behöver i så tidigt 
skede som möjligt. 
 
Dagverksamhet  
Dagverksamheten Skedala, sektionen för arbete och integration inom 
individ- och familjeomsorgen (IFO) och daglig verksamhet Framsteget har 
idag ett samarbete. Syftet är att minska att personer faller mellan våra 
verksamheter då den enskilde idag kan vara flexibel i vilken verksamhet 
denne för tillfället arbetar i. 
 
Boendestödets personal ska motivera den enskilde att delta i 
dagverksamheter och/eller föreningsliv för att på så sätt skapa struktur i 
vardagen, motverka isolering samt ge förutsättningarna att skapa nya 
kontakter. 
 
Hemmaboende barn 
Barnperspektivet är idag lagstadgat i samtliga verksamheter och ska 
beaktas. Det är viktigt att arbeta mot att utveckla samarbetet mellan 
boendestöd, anhörigstöd, skola och individ- och familjeomsorgen. Detta för 
att fånga upp de barn som lever tillsammans med en förälder med psykisk 
funktionsnedsättning.  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
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2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Samordnad individuell plan (SIP) 
Syftet med en samordnad plan är att underlätta för den enskilde individen 
och ge rätt stöd/insatser till den enskilde. Detta arbetas med målmedvetet 
mellan olika aktörer. 
 
Boendestöd 
Syftet med stödet är att öka den enskildes självständighet och delaktighet. 
Boendestödet arbetar på ett förtroendeskapande arbetssätt genom att ge ett 
mer individuellt stöd, en bättre kontinuitet samt ett starkt kontaktmanskap. 
 
Samverkansgrupp 
Syftet med en samverkansgrupp är att säkerställa ett individuellt och 
sammanhängande stöd för den enskilde personen. I dagsläget finns detta 
genom HPI (Hälsocentral, Socialpsykiatri samt IFO), personliga ombud 
och en samverkansgrupp har även startats med representanter från 
biståndshandläggare, arbete och integration samt socialpsykiatrin.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-30 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-28, § 87 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 128/2020 Dnr 2020/67  
 
Yttrande på remiss om stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende 
 
Beslut 
Socialnämnden antar remissvaret som sitt eget och anmäler beslutet till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Remiss från Regeringskansliet, Socialdepartementet, med förslag till 
komplettering av beredningsunderlaget till betänkandet ”Ett fönster av 
möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 
2017:112). Remissvaret ska ha kommit in till Socialdepartementet senast 
den 13 november 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringskansliet, Socialdepartementet, har skickat en remiss med förslag 
till komplettering av beredningsunderlaget till betänkandet ”Ett fönster av 
möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 
2017:112)”. Förslag till komplettering är departementspromemorian ”Stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser 
rörande bland annat omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 
2020:16)”. I remissen står att ärendet efter avslutad remittering, med 
utgångspunkt i betänkandet och departementspromemorian, kommer att 
arbetas vidare med inom Regeringskansliet. 
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-26, § 63, att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på yttrande på remissen till 
arbetsutskottet i oktober. 
 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-28, § 85, föreslår nämnden att anta 
följande förslag till remissyttrande: 
Enligt förslaget framgår det att flera remissinstanser, bland annat 
Justitieombudsmannen (JO), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
Unicef och ett flertal kommuner, har haft invändningar mot förslaget till ny 
bestämmelse i 6 kap. 13 a § Föräldrabalken (FB) och ansett att kriterierna 
för bestämmelsens tillämpning behöver tydliggöras. Hultsfreds kommun 
ställer sig bakom de invändningarna och att kriterierna för bestämmelsens 
tillämpning behöver tydliggöras. Vidare ställer sig Hultsfreds kommun 
frågande till hur socialtjänsten ska kunna skydda barnen utan att samtidigt 
anklagas för att ta den ena vårdnadshavarens parti. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Remissmissiv 2020-07-01 
Departementspromemorian Ds 2020:16 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-26, § 63 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18, § 139 
Förslag på remissyttrande 2020-10-08 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-28, § 85 
 
Skickas till 
Socialdepartementet 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 129/2020 Dnr 2020/92  
 
Remiss av Socialstyrelsens författningsförslag 
i rapporten Att göra anmälningar som gäller 
barn sökbara S2019/02544 
 
Beslut 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta ett förslag till remissvar 
till arbetsutskottet i december. 
 
Sammanfattning 
Remiss från Socialdepartementet där eventuellt remissvar ska vara inne den 
14 januari 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har skickat en remiss av Socialstyrelsens 
författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn 
sökbara, S2019/02544. 
 
Sektionschef informerar om bakgrunden till remissen. 
 
Beslutsunderlag 
S2019-02544 Remittering av SoS författningsförslag sökbara anmälningar 
som gäller barn 
Socialstyrelsens rapport - Att göra anmälningar som gäller barn sökbara 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-28, § 88 
 
Skickas till 
Sektionschefer barn och familj 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 130/2020 Dnr 2020/82  
 
Frågor till socialnämnden från ledamot Lena 
Hjelte, SD 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Frågor ställda till socialnämnden och socialnämndens ordförande. 
 
Ärendebeskrivning 
Information om frågor till socialnämnden och socialnämndens ordförande 
från socialnämndsledamot Lena Hjelte, SD.  
Socialnämnden för en dialog utifrån ställda frågor kring hantering av 
delegerade beslut samt återrapportering till socialnämnden. 
 
Ett grundläggande mål är att en enskild som söker olika typer av stöd från 
en socialförvaltning ska få en likvärdig hantering av sitt ärende oavsett i 
vilken kommun i Sverige denna person bor. De tjänstemän som har 
kunskapen om hur lagrummet för olika typer av stöd ska tolkas kan också 
så långt det går arbeta mot en likahantering. Det är i Sverige vanligt 
förekommande med en bred delegation av beslut under socialnämndens 
ansvarsområden och det pågår diskussioner i Sverige om att bredda 
delegationen ytterligare. En annan viktig aspekt är den personliga 
integriteten, när det gäller ärenden med uppgifter som omfattas av 
sekretess, som påverkar hur många beslut som fattas på delegation av 
socialnämnden. Av integritetsskäl bör inte fler än nödvändigt ta del av ett 
ärende och beslut i det. En viktig roll som politiken har är de övergripande 
målen samt krav på exempelvis bemötande från tjänstemännen med mera. 
Nämnden arbetar kontinuerligt med olika uppföljningar och 
kvalitetsarbeten och beslutar även kontinuerligt om delegationsordningen. 
 
Ansvaret för beslutet vilar på den som fattar beslutet enligt 
delegationsordningen, men ansvaret vilar också ytterst på nämnden. 
Besluten är överklagningsbara till förvaltningsrätten, där socialnämnden får 
ta del av förvaltningsrättens dom som anmälningsärende.  
 
Beslutsunderlag 
Frågor till socialnämnden 2020-09-25 
Frågor till socialnämndens ordförande 2020-10-22 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-28, § 90 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 131/2020 Dnr 2020/5  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter till socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C, rapporterar om 

- Verksamhetsdialog på kommunens enhet för hälso- sjukvård och 
rehabilitering (HSR) 

- Hjälpmedelsnämnden 
 
Tomas Lockström, S, rapporterar om 

- Verksamhetsdialog på intraprenaden Framsteget, daglig verksamhet 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 132/2020 Dnr 2020/6  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (Handlingsnr. 2020/1167) 
Rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (Handlingsnr. 2020/1071) 
Kommunfullmäktige 2020-09-28 §§ 76-77 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13 § 168 
Protokoll från verksamhetsdialog på hälso- sjukvård och rehabilitering 
(HSR) 2020-10-19 
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2020-10-06 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 2 st (Handlingsnr. 2020/1077 och 
2020/1081) 
Anmälan enligt Lex Sarah (Handlingsnr. 2020/1052 och arbetsutskottets 
beslut § 1170/2020) 
Beslut efter utredning enligt Lex Sarah (Handlingsnr. 2020/1092) 
Delegationsbeslut oktober 2020 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2020-11-11 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

Närvaro-/röstningslista 
 
 
 
 

 
 
Ledamot 

 
 
Tjänstgörande 
ersättare 

 
Närvar- 
ande 

 
§ 
124   
Ja 

 
§ 
124 
Nej 

 
§ 
Ja 

 
§ 
Nej 

 
§  
Ja 

 
§ 
Nej 

1 Per-Inge Pettersson, C  X X      
2 Antje Rohde, C  X X      
3 Ann-Charlott Andersson, C  X X      
4 Monica Bergh, KD  X X      
5 Conny Daag, M  X X      
6 Jonny Bengtsson, S  X X      
7 Tomas Lockström, S  X X      
8 Silva Andersson, S  X X      
9 Lena Hjelte, SD  X  X     
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Reservation 
 

1 (2) 

 

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen:  
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt uppdrag. Du har rätt till mer information eller få rättelse om uppgifterna är felaktiga. 
Vänd dig till Personuppgiftsombudet, Box 500, 577 26 Hultsfred, telefon 0495-24 00 00. 

 

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och lämna den vid det aktuella sam-
manträdet. 
 

 
 
 
Grunduppgifter 
Kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse   

Socialnämnden 

Ärendenummer 

Punkt 6.1 
Datum 

2020- 11-11 

Inlämnad av  

Lena Hjelte 

 

 
 
Reservationens text 

 

SD Hultsfred reserverar sig mot beslutet under punkt 6.1 avseende Resultat från arbetsgrupp 
kring Knektagårdens område i Hultsfred. 
 
I underlaget till beslutet finns inte någon problembeskrivning avseende den verksamhet som 
för närvarande bedrivs på området i socialförvaltningens regi. Det finns inte heller någon be-
skrivning av vilka förbättringar man förväntar sig uppnå efter den föreslagna förändringen. Det 
är information som borde föregå beslut av denna dignitet. 
 
Förvaltningen har i sin utredning endast tagit hänsyn till sitt direkta behov av byggnader och 
inte värderat betydelsen för verksamheten av området i övrigt – en miljö som kan bidra till ökat 
välbefinnande hos dem som vistas där. 
Förutom korttidsboende och daglig verksamhet finns tankar på att bygga gruppboende. För de 
personer som berörs av dessa verksamheter är det viktigt att en vacker utomhusmiljö är lättill-
gänglig eftersom de har svårt att transportera sig någon längre sträcka. Alltmer forskning visar 
på betydelsen av att vistas utomhus i miljöer som stimulerar till rörelse, men det är också av 
betydelse med den psykiska stimulans som det innebär att vara omgiven av människor som 
inte är i behov av omhändertagande inom socialförvaltningen. 
 
Till socialförvaltningen finns det olika verksamheter kopplade, som till exempel Stegen och 
Framsteget, verksamheter som finns på andra ställen i kommunen. Har man funderat över 
huruvida dessa skulle kunna flytta till Knektagårdsområdet, till hus som finns där? 
 
Socialförvaltningen har förstås inte mandat att fatta beslut om hela Knektagårdsområdets ut-
formning, men verksamhetens intresse begränsas inte av väggarna till de byggnader i vilka 
man bedriver en verksamhet utan även utformningen av närmiljön , eftersom den påverkar 
livskvaliteten för dem som vistas där. Det måste ligga inom socialförvaltningens intresseom-
råde att verka för att de svagaste i samhället får tillgång miljöer som stimulerar dem både psy-
kiskt och fysiskt. Det är synpunkter som borde funnits med i beslutet. 
 
 
 
 
      
 
 

 
Följande personer reserverar sig  



 
 
 

 
 
 
 

2 (2) 

 

 

 

 

 

Lena Hjelte Sverigedemokraterna 
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