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2021-01-13 
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§ 4 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 5 Revisionsrapport om specialdestinerade 
statsbidrag 

2020/86  
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 Närvarolista   
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-01-13 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 1/2021 Dnr 2021/8  
 
Information feriepraktik 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Information om genomförd feriepraktik 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Sektion arbete och integration inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
erbjuder ungdomar feriepraktik på olika arbetsplatser i kommunen under 
sommaren. Det är i första hand ungdomar som fyller 16 år under året som 
erbjuds feriepraktik.  
 
Det finns en budget för 115 platser. Under 2020 tillkom även en extra 
satsning för unga som gått ut gymnasiet under året, vilket ledde till att två 
ungdomar fick anställning i tre månader. Slutrekvirering av samtliga medel 
sker i februari 2021 och påverkar det totala ekonomiska utfallet. 
 
Handläggare från sektionen besöker under vårterminen årskurs nio för att 
informera om årets feriepraktik och hur man ansöker om en plats. Efter att 
ansökningarna kommit in arbetar handläggarna med att matcha rätt ungdom 
till rätt arbetsplats. I största möjliga mån tar man hänsyn till att resvägen 
inte ska bli så lång för ungdomarna. 
 
På grund av pandemin covid-19 under sommaren 2020 kunde inte vård- 
och omsorgsverksamheter ta emot feriepraktikanter, vilket verksamheterna 
gjort tidigare år. Endast ungdomar som går vård- och omsorgsprogrammet 
på gymnasiet fick genomföra feriepraktik inom vård och omsorg.  
 
Närvaron och andelen som gör alla sina 90 timmar har ökat år för år. 
Handläggarna besöker ungdomarna på deras arbetsplatser för att se att det 
fungerar. Ungdomarna har visat ett växande självförtroende och 
handledarna har varit nöjda. 
 
Handläggarna vill till nästa år även testa att ha anställningsintervjuer för de 
första tjugo sökanden. Man ser också att det skulle vara av värde att 
arbetskläder finns för vissa platser. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation 2021-01-13 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-01-13 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 2/2021 Dnr 2020/108  
 
Information om kommunens remissyttrande på 
En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 
2020:54 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2020-11-24, § 97, beslutat om yttrande på remiss av 
en långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54 som översänts av 
justitiedepartementet. Till socialnämnden för information. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har lämnat ett remissyttrande på remissen av En långsiktigt 
hållbar migrationspolitik SOU 2020:54, med sista svarsdatum den 7 
december 2020 till justitiedepartementet. Sektionschef från sektionen för 
arbete och integration inom individ- och familjeomsorgen (IFO) fick i 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna ett förslag till 
yttrande. 
 
Sammanfattning av yttrandet är enligt följande: 
” Hultsfreds kommun anser sammantaget att utredningens förslag syftande 
till en långsiktigt hållbar migrationspolitik inte är tillräckliga. Det behövs 
ett helhetsperspektiv på migrations- och integrationsfrågan. I direktiven har 
utredningen begränsats till att omfatta migrations- och asylprocesser, men 
då dessa har stor påverkan på integrationsprocesserna borde även dessa 
aspekter tagits i beaktande. Utredningen har inte i tillräckligt hög grad tagit 
i beaktande kommunernas kostnader för integration och etablering. 
 
Det Sverige behöver är en långsiktig idé och en plan med 
migrationspolitiken. Utredningen går en bit men inte tillräckligt långt i 
detta avseende.  
Sverige som land, och vissa kommuner i synnerhet, har tagit ett stort ansvar 
i att hjälpa människor som är på flykt. Vi ska även fortsättningsvis ta vårt 
ansvar för människor i nöd men också andra länder måste ta sitt ansvar. 
Därmed anser vi att Sverige inte kan ha en generösare lagstiftning än andra 
europeiska länder, varken vad gäller uppehållstillstånd, 
socialförsäkringssystem, boende eller i övrigt. 
 
Vad gäller frågan om uppehållstillstånd anser vi att tillfälliga 
uppehållstillstånd ska vara regel. En ordning med tillfälliga 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-01-13 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

uppehållstillstånd som regel ger tydliga incitament för integration och 
arbetsmarknadsetablering. Permanenta uppehållstillstånd ska tydligt 
kopplas till kunskaper i svenska och samhällskunskap. Försörjningskrav 
ska gälla vid anhöriginvandring.” 
 
Beslutsunderlag 
Missiv och remiss En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54 
Yttrande från socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 97 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-01-13 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 3/2021 Dnr 2020/115  
 

Riksnorm ekonomiskt bistånd 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden antar riksnorm för 2021 för att användas som underlag vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd. 
 
Sammanfattning 
Riksnorm 2021 vid beräkning av ekonomiskt bistånd. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen har fastställt riksnorm för 2021 enligt nedanstående tabell. 
Ändringarna för 2021 är att regeringen räknat upp samtliga poster med 0,3 % 
jämfört med riksnorm för 2020. Information finns hos Socialstyrelsen och 
riksnorm för 2021 börjar gälla 1 januari. 
 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor 
Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år 

Summa 
personliga 
kostnader 

 

2 170 

 

2 430 

 

2 160 

 

2 430 

 

3 050 

 

3 510 

 

3 950 

 

3 980 
Utan lunch 
5 dagar per 
vecka 

 

2 040 

 

2 230 

 

1 980 

 

2 160 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Personliga kostnader vuxna, kronor 
 Ensamstående Sambor 

Summa personliga kostnader 3 150 5 680 

Gemensamma hushållskostnader, kronor 
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 
Summa 
gemensamma 
kostnader 

1010 1 120 1 410 1 600 1 850 2 090 2 260 

 
För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 
personer lägger man till 170 kr för varje ytterligare hushållsmedlem. Det 
motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-16 med bilaga: Förslag riksnorm 2021 
 
Skickas till 

                   Sektion Vuxen, individ och familjeomsorgen (IFO)
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-01-13 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 4/2021 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Lägesrapport om till- och ombyggnation av kommunens särskilda boenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande informerar om kommande förslag som är under beredning i 
arbetsutskottet.  
 
Projektering av särskilt boende på Aspedalsgatan i Hultsfred pågår. 
 
Om nämndsledamöter vill besöka byggnationerna innan inflyttning kan 
man ta en kontakt med projektsamordnare eller verksamhetschef, då det 
behövs tillstånd för att besöka byggarbetsplatserna. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-01-13 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 5/2021 Dnr 2020/86  
 
Revisionsrapport om specialdestinerade 
statsbidrag 
 
Beslut 
Socialnämnden antar redovisat förslag till åtgärder och översänder svaret 
till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har överlämnat en granskningsrapport om 
specialdestinerade statsbidrag. Förvaltningen har fått i uppdrag (SNAU § 
89/2020) att ta fram ett förslag på svar på revisionsrapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört 
en granskning av specialdestinerade statsbidrag. Granskningen som 
genomförts har varit fokuserad på om den interna kontrollen avseende att 
bevaka, söka, beräkna och återrapportera statsbidragen är tillräcklig. 
 
Revisionen bedömer att socialnämnden i allt väsentligt säkerställer att den 
interna kontrollen för hantering av statsbidrag är tillräcklig. I rapporten 
finns två revisionsfrågor som bedöms delvis uppfyllda medan övriga fyra 
revisionsfrågor bedöms vara uppfyllda. 
 
De två frågorna som delvis bedömdes vara uppfyllda föreslår förvaltningen 
följande åtgärder: 
På frågan om nämnden har beslutat om ny verksamhet som finansieras av 
statsbidrag anser revisionen att nämnden behöver förtydliga sina rutiner att 
ta ställning till bidrag som riskerar att permanenta kostnader i form av 
utökad verksamhet eller högre löneläge. 
Förvaltningen föreslår att samtliga statsbidrag redovisas på socialnämnden 
med en beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras inom 
ramen för sökt eller rekvirerat statsbidrag från och med 2021. 
 
På frågan om det finns tillförlitliga och säkra rutiner för uppföljning och 
rapportering av använt bidrag anser revisionen att redovisningen av de 
specialdestinerade statsbidragens påverkan på nämndernas ekonomi och 
verksamhet bör förtydligas. 
Förvaltningen föreslår att samtliga återrapporteringar av hur aktuella 
statsbidrag har använts ska redovisa på socialnämnden för att tydliggöra de 
kostnader som statsbidraget använt till och hur eventuell fortsatt 
finansiering planeras. 
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Sammanträdesdatum  
2021-01-13 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Redovisningen sker från och med 2021. 
 
Övriga revisionsfrågor i granskningen bedöms som uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport och missiv från kommunrevisionen 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-28, § 89 
Tjänsteskrivelse 2020-12-11 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-16, § 107 
 
Skickas till 
Kommunrevisionen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-01-13 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 6/2021 Dnr 2020/82  
 
Förslag från Lena Hjelte, SD, om avidentifiering 
av personer som utreds inom 
socialförvaltningen 
 
Beslut 
Socialnämnden utreder inte frågan vidare då den personliga integriteten 
bäst säkras med att få personer beslutar i individärenden och då 
möjligheten att peka ut en person inte försvinner genom att ta bort namn 
och personnummer. 
 
Reservation 
Lena Hjelte, SD, reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget 
förslag som lämnas skriftligt efter dagens sammanträde.  
 
Sammanfattning 
Förslag från nämndsledamot Lena Hjelte, SD, om återrapportering av 
individärenden till socialnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Hjelte, SD, har i en skrivelse inkommit med ett förslag om 
avidentifiering av individärenden för återrapportering till socialnämnden. 
 
Förslag 
Lena Hjelte, SD, föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningen att utreda 
frågan vidare. 
 
Förslag 
Jonny Bengtsson, S, och Tomas Lockström, S, yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag: 

1. Arbetsutskottets förslag till beslut 
2. Förslag från Lena Hjelte, SD, om att uppdra till förvaltningen att 

utreda frågan vidare 
 
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. 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
Reservation 
Lena Hjelte, SD, reserverar sig mot beslutet med förmån till sitt eget 
förslag som lämnas i skriftlig reservation efter dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lena Hjelte, SD, 2020-11-30 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-16, § 113 
 
 

11



Grunduppgifter 
Kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse   
 Socialnämnden     

Ärendenummer 
10.1 

Datum 
  2021.01.13    
Inlämnad av 
Lena Hjelte      

 

 
 
 
Reservationens text 
 
  
Förslag från Lena Hjelte, SD, om avidentifiering av personer som utreds inom 
socialförvaltningen 
 
 
Jag reserverar mig mot socialnämndens beslut att avslå min önskan om att en avidentifiering av 
personärendena skall utredas av socialförvaltningen. 
 
Socialnämnden har ett stort ansvar när det gäller att värna kommuninvånarnas väl och ve för de 
individer som är skörast i samhället.  Nämnden har att hantera frågor av principiell natur 
och/eller avgörande betydelse för enskilda individer när det gäller myndighetsutövning. 
Syftet med nämndens storlek och sammansättning är, förmodar jag, att ärenden belyses så 
utförligt som möjligt från olika perspektiv och gällande lagrum. 
 
Är det då rätt att endast 4 personer från nämnden skall kunna avgöra individers öde, med 
hänvisning till integritetsskydd. Personligen tror jag att de individer som berörs av nämndens 
beslut vore mer intresserade av att deras ärende blir så välbelyst som möjligt. 
 
Avidentifiering av individerna i ärendeprocessen innebär en förstärkning av integriteten för den 
enskilde individen, eftersom det därmed minskar risken för subjektiva bedömningar. 
Alla som arbetar inom förvaltningen och alla nämndledamöter har tystnadsplikt och får inte 
göra efterforskningar i personärenden, bortsett från den som handlägger det enskilda ärendet. 
Det borde borga för att individens integritet skyddas. 
Att då, som arbetsutskottet gör, påstå att integriteten ”bäst säkras med att få personer beslutar i 
individärenden med bibehållen identifiering genom  namn och personnummer, uppfattar jag 
som märkligt. 
 
I diskussionen som uppkom under nämndsammanträdet, framfördes att nämnden under de 
senaste 10 åren haft detta arbetssätt, med endast ett fåtal individärenden som lyfts i nämnden 
och med ett större antal som behandlas i arbetsutskottet och inte kommer till nämndens 
kännedom, men det är ju ingen garanti för att det är det bästa sättet. Det kan vara det, men det 
vet man inte när det inte prövats mot något annat sätt. Av det skälet och av det som tidigare 
anförts, borde förvaltningen få uppdraget att utreda frågan. 
     
 
 
 
Följande personer reserverar sig 
 
 Lena Hjelte, Sverigedemokraterna     
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Sammanträdesdatum  
2021-01-13 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 7/2021 Dnr 2020/44  
 
Information vaccinering och lägesrapport 
covid-19 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Socialchef lämnar information till nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef lämnar information om påbörjad och planerad vaccinering av 
brukare och personal inom vård och omsorg.  
 
I dagsläget har antalet nya smittade brukare och medarbetare minskat 
något. Frånvaron hos personalen ligger stabilt på 7 % inom hela 
socialförvaltningen, där några arbetsplatser är mer utsatta än andra.  
 
Diskussion förs på sammanträdet. 
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1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 8/2021 Dnr 2021/3  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Per-Inge Pettersson, C, lämnar följande rapporter: 

- Revisionsträff 14 december 
- Ordförandebeslut 29-30 december 
- Presidiemöte med barn- och utbildningsnämnden (BUN) 11 januari. 

Gemensamt nämndsammanträde den 10 mars kommer genomföras 
digitalt.  

- Arbetsutskott för det kommunala pensionärsrådet 13 januari. 
Kommunala pensionärsrådet den 17 februari kommer genomföras 
digitalt. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-01-13 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 9/2021 Dnr 2021/4  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2020-12-04 
Samordningsförbundets verksamhetsplan och budget för 2021 
(Handlingsnr. 2020/1384) 
Protokoll verksamhetsdialog Framsteget 2020-10-15 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 20:52, 20:53, 
20:54, 20:63 
Rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Handlingsnr. 
2020/1390) 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-16, §§ 111-112, 114 med yttranden 
Skrivelse från Vårdföretagarna (Handlingsnr. 2020/1406) 
Meddelanden från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) (Handlingsnr. 
2020/1416-1417) 
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2020-12-01 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 5 st (Handlingsnr. 2020/1317, 
1318, 1381, 1408, 1410) 
Komplettering Lex Sarah (Handlingsnr. 2020/1402) 
Delegationsbeslut december 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 Jörgen Nilsson, 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  X       
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