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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 36/2021 Dnr 2016/99  
 
Rapport om heltidsarbete som norm inom vård 
och omsorg 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Rapport om heltidsarbete som norm inom vård och omsorg 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ska arbeta med heltidsarbete som norm. Det kommer från en 
överenskommelse mellan kommunen, Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) och fackliga organisationen Kommunal. Den kom till bland annat då 
man kan se att det är brist på behörig personal inom vård och omsorg. 
 
Under 2020 har arbetet med att införa heltidsarbete som norm inom vård 
och omsorg fortsatt. Det behövs flera olika strategier för att så många som 
möjligt ska arbeta heltid. 
 
Andelen som arbetar heltid inom kommunens vård och omsorg har ökat. 
Medelvärdet på sysselsättningsgraden är 89 % idag. Det återstår ett arbete 
med att forma en organisation som kan ta emot personal som arbetar heltid. 
 
På grund av pandemin covid-19 har vissa delar i arbetet begränsats. En del 
är samplaneringen. Samplanering handlar om att olika arbetsplatser går 
samman för att skapa ett så bra schema som möjligt. En annan del är 
resursturer. Resursturer handlar om att personalen kan arbeta på olika 
arbetsplatser utifrån behov.  
 
Ett omtag av samplaneringen har börjat. Frågor som också behöver arbetas 
vidare med är olika aspekter av arbetsmiljön. En del som ingår i 
arbetsmiljön är hållbara scheman. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport - Heltidsarbete som norm inom vård och omsorg 2020 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 37/2021 Dnr 2020/74  
 
Statistik från Höglandets socialjour 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av statistik över ärenden hos socialjouren under 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har avtal om gemensam socialjour med flera höglands-
kommuner. Det är Eksjö kommun som ansvarar för socialjouren. Varje hel- 
och halvår presenteras statistik över ärenden hos socialjouren. 
 
I 2020 års statistik kan man se en ökning av antalet ärenden. Hultsfreds 
kommun ligger dock kvar på samma nivå som 2019. Socialjouren tror att 
ökningen beror på en ökad oro i samband med pandemin covid-19. 
Statistiken visar att våld i nära relation ökar. Det är en ökning som sker 
över hela landet.  
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) är fortsatt väldigt nöjda med 
samarbetet. Det fungerar bra med överlämning av information mellan 
kommunen och jouren. 
 
Beslutsunderlag 
Statistik från Höglandets socialjour helåret 2020 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24, § 26 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 38/2021 Dnr 2021/34  
 
Högsta godtagbara hyreskostnad vid beräkning 
av ekonomiskt bistånd 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden ändrar högsta godtagbara hyreskostnad för 2021 vid beräkning 
av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, enligt uppdaterad 
tjänsteskrivelse. 
 
Sammanfattning 
Vid beräkning av ekonomiskt bistånd utgår bistånd för rimlig boendekostnad. 
Rimlig boendekostnad har räknats ut genom vad som är rimligt för en 
låginkomsttagare på orten i förhållande till större bostadsföretag. 
Nedanstående tabell visar därmed en rimlig boendekostnad för 2021 i 
Hultsfreds kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Försörjningsstöd utöver riksnorm kan lämnas för skäliga kostnader för ett antal 
behovsposter. En av dessa behovsposter är boendekostnad. Utgångspunkten 
vid bedömningen av vad som är en skälig boendekostnad bör vara vad en 
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden 
bör även jämföras med hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller 
andra större bostadsföretag på orten. Vad som är en rimlig hyreskostnad för en 
låginkomsttagare i Hultsfreds kommun räknas ut varje år. Varje år ändras 
denna hyreskostnad utifrån den hyreshöjning som AB Hultsfreds Bostäder 
förhandlar fram. För 2021 är hyreshöjningen 1,75 procent. 
 
Därmed anses högsta godtagbara hyra exklusive hushållsel för 2021 vara enligt 
nedanstående tabell. 

 
 

           
  Högsta  Genomsnittskostnad/lägenhetsstorlek   
  Storlek Hultsfreds bostäder    
Familjetyp F-kassan Lgh-typ Ant kvm Kostnad   
1-2 vuxna 60 kvm 1 rok 39,9 3 670 kr   
1-2 vuxna +1 barn 80 kvm 2 rok 61,6 5 310 kr   
1-2 vuxna + 2 barn 100 kvm 3 rok 76,6 6 010 kr   
1-2 vuxna + 3 barn 120 kvm 4 rok 97,3 6 790 kr   
1-2 vuxna + 4 barn 140 kvm  5 rok 118,5 7 990 kr   
1-2 vuxna + 5 barn 160 kvm 6 rok 146,5 11 200 kr   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-17 – uppdaterad till nämnd 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24, § 24 
 
Skickas till 
Individ- och familjeomsorgen (IFO), sektion vuxen 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 39/2021 Dnr 2021/33  
 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av kommunens patientsäkerhetsberättelse för år 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse tas fram. Detta gäller den 
verksamhet som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Innehållet 
ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande arbetet med 
patientsäkerhet har sett ut under året. Synpunkter, klagomål och hantering 
av avvikelser är en viktig del. I det ingår vilka åtgärder som vidtagits och 
vilka resultat som uppnåtts. På dagens möte presenteras statistiken för 
2020. 
 
Under 2020 har arbetet med verktyget Senior Alert fortsatt. Det har visat 
sig göra skillnad för den enskilde. 
Under 2020 har också utbildningar i förflyttning startats. Målet är att all 
personal ska göra utbildningen. Planering har också börjat av att införa 
ombud för rehabilitering. Arbete med att ta fram ett utbildningshjul för 
legitimerad personal har också börjat.  
 
Under året har förberedelser och planering skett för att möta God och Nära 
vård, samt att än mer arbeta för en ökad patientsäkerhet.  
 
Året har präglats av pandemin covid-19. Förvaltningens fokus har varit att 
skydda kommunens sköra äldre. En del utvecklingsarbeten har därför fått 
pausats. Pandemin har dock gjort att utvecklingen av digitala möten i Teams, 
Skype eller Zoom, samt utveckling av välfärdsteknik och e-Tjänster, har tagit 
fart. Många av dessa verktyg användes i mycket liten omfattning eller inte alls 
före våren 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24, § 29 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 

7



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-04-07 

1(2) 

Socialnämnden 
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SN § 40/2021 Dnr 2021/36  
 
Upphävande av inriktningsbeslut om 
samverkan kring familjehemsvård i Kalmar län 
 
Beslut 
Socialnämnden upphäver socialnämndens beslut § 101/2018 med inriktning 
mot en gemensam organisation för familjehemsvården i länet. 
 
Sammanfattning 
Länets socialchefer har under en längre tid diskuterat möjligheten till 
samverkan i länet kring familjehemsvård. Det ledde fram till en utredning 
som presenterades för länets tolv kommuner under hösten 2018. 
Socialnämnden i Hultsfreds kommun fattade därefter ett inriktningsbeslut 
(SN § 101/2018) mot att samverkan ska ske utifrån en gemensam 
organisation för familjehemsvård. Det är nu tydligt att det inte finns en 
samsyn om samverkan av familjehemsvård i länet. 
 
Ärendebeskrivning 
Den primärkommunala nämnden beslutade i december 2015 att uppdra till 
Regionförbundet att lyfta frågan om samverkan kring familjehem med 
länets socialchefer. Social- och omsorgscheferna i länet beslutade 2016-04-
15 att identifiera samarbetsområdet med mål- och utredningsdirektiv. 
Social- och omsorgscheferna beslutade om en regional handlingsplan 2016-
09-16. Ett av målen var att en ”Regional plan för hur utveckling av 
familjehemsvården i Kalmar län ska se ut ska tas fram”. 
Därefter inleddes en utredning med omvärldsbevakning, kartläggning och 
avslutningsvis en analys av materialet. Ett förslag presenterades sedan för 
socialchefsnätverket. 
 
Under våren 2018 fick kommunerna möjlighet att komma med synpunkter 
på utredningen. Synpunkterna som då kom fram visade att stödet för 
förslaget om en gemensam familjehemsorganisation där alla delar ingick 
var litet bland länets kommuner. Däremot var flera av kommunerna 
intresserade av en samverkan, framförallt när det gällde rekrytering. 
 
På socialchefsträffen i länet 2018-09-14 beslutades att en sammanställning 
av de två olika förslagen skulle göras. Denna skulle varje kommun ta 
vidare till politiken för ett inriktningsbeslut. Det ena förslaget var att bilda 
gemensam organisation för hela familjehemsvården med Kalmar som 
värdkommun. Det andra var inriktat på en samverkan kring rekrytering av 
familjehem. 
Besluten i respektive kommun visade att det inte fanns en samsyn kring hur 
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arbetet med en fortsatt samverkan av familjehemsvården skulle se ut.  
Socialchefsnätverket har kommit fram till att förutsättningarna att bilda en 
gemensam organisation för familjehemsvården inte finns i länet. Detta efter 
en del diskussioner i olika grupper i länet. Det kan finnas enstaka 
kommuner som vill gå samman. I så fall får det ske mellan respektive 
kommuner och inte som en gemensam fråga i länet. 
 
Därför upphävs inriktningsbeslutet som socialnämnden fattade 2018 (§ 
101). Frågan om en samverkan med någon/några får lyftas för diskussion 
om intresse finns från några kommuner i länet. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24, § 25 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Socialnämnden 2018-10-10, § 101 
 
Skickas till 
Socialchef 
Sektionschefer barn och familj 
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SN § 41/2021 Dnr 2021/32  
 
Resultat av 2020 års enkät till klienter inom 
individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Resultat från 2020 års enkät till klienter inom individ- och familjeomsorgen 
(IFO). Resultat redovisas dels för hela IFO, dels för varje sektion. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år skickar individ- och familjeomsorgen (IFO) ut en enkät till sina 
klienter. Enkäten var 2020 uppdelad mellan Arbetsmarknadsenheten, 
Integration, Stegen (IFO Arbete och integration), IFO Barn och familj och 
IFO Vuxen. Detta för att kunna lyfta ur resultat för de olika sektionerna. 
Varje sektion har nu gjort en analys av det egna totala resultatet som nu 
visas för nämnden. Sektionscheferna har även tagit del av de kommentarer 
som de svarande kunde lämna under varje fråga. IFO:s totala 
sammanställning av resultatet finns också med i underlaget, se bilaga. 
 
För år 2020 skickades 556 enkäter ut totalt, vilket är 29 färre än 2019. Den 
totala svarsfrekvensen för hela IFO landade på 144 svar vilket motsvarar 
25,9 %. Procentuellt har svarsfrekvensen minskat sedan 2019 med 5,6 %. 
 
Det är i stort sett lika många kvinnor som män som svarat på enkäten. 
Åldersfördelningen bland de svarande är spridd från 5 år och uppåt. Flest 
svarande finns i åldersgruppen 46 år och äldre, följt av 30-45 år. Bäst 
resultat (svar 4-6 på skalan 1-6) för IFO totalt är samma områden som 2019 
och 2018. 2018 och 2019 års siffror redovisas inom parentes: 

1. Andelen som anser sig bli mottagna på överenskommen tid = 89,2 
% (2019 = 93,1 %, 2018 = 92,5 %) 

2. Andelen som är nöjda med personalens bemötande = 81,8 % (2019 
= 87,4 %, 2018 = 90,7 %) 

3. Andelen som anser att personalen lyssnar = 81,1 % (2019 = 85,9 %, 
2018 = 87,3 %) 

 
Sämst resultat får frågan om att kunna påverka insatsen/stödet man får med 
36,4 % svar 1-3 på skalan 1-6. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24, § 27 
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Tjänsteskrivelse 2021-03-17 
Resultat hela individ- och familjeomsorgen (IFO) 2020 
Analys och resultat IFO Vuxen 2020 
Analys och resultat IFO Barn och familj 2020 
Analys och resultat IFO Arbete och integration 2020 
 
Skickas till 
Sektionschefer 
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SN § 42/2021 Dnr 2021/35  
 
Kvalitetsberättelse Framsteget 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Varje år följs kvaliteten inom intraprenaden Framsteget upp. Utifrån den 
uppföljningen har en kvalitetsberättelse tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Det är fem olika områden som har granskats: 

1. Intraprenaden har till ansvar att se till att all personal har kännedom 
om skyldigheten att anmäla missförhållande (Lex Sarah). 

2. Regler om tystnadsplikt ska undertecknas av all personal. 
3. När en beställning kommer från socialförvaltningen ska 

intraprenaden snarast och senast efter sju dagar meddela 
socialförvaltningen när insatsen kan påbörjas. Detta ska ske inom 
fjorton dagar. 

4. Verksamheten har att se till att all personal reflekterar över 
värdegrundens innebörd i det dagliga arbetet. 

5. Planering, insatser och genomförandeplaner för den enskilde ska 
ske i samråd med enskild och god man samt vid behov även 
anhöriga, boendepersonal. 

 
Granskningen visar inte på några brister. Avvikelser vid start av en insats 
kan ske när den enskilde inte kommer som inplanerat, men det sker inte 
ofta. Genomförandeplanerna har utvecklats de senaste åren. De beskriver 
nu de individuella behoven och önskemålen på ett mycket tydligare sätt än 
innan. 
 
Granskningen visar att intraprenaden håller i den utveckling som skett. Den 
visar också att fokus ligger på meningsfullheten för varje enskild individ. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24, § 30 
Tjänsteskrivelse 2021-03-17 
Kvalitetsberättelse Framsteget 2020 
 
Skickas till 
Verksamhetsledare Framsteget 
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SN § 43/2021 Dnr 2020/60  
 
Uppföljning av verkställande av 
socialnämndens beslut 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av socialnämndens beslut helåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år följs verkställandet av beslut fattade av socialnämnden upp. 
Sammanställningen finns med som bilaga. 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 
Socialnämnden den 10 juni 2020 

 Fördelning av medel från stiftelser efter beslut från Länsstyrelsen, 
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Dnr. 2018/18 
Socialnämnden den 9 december 2020 

 Resultat och förslag från arbetsgrupp kring Knektagårdens område i 
Hultsfred, Dnr. 2016/27 

 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24, § 38 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Uppföljning av verkställande av socialnämndens beslut 2020 
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SN § 44/2021 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Rapport om arbete med till- och ombyggnad av särskilda boenden för äldre. 
 
Ärendebeskrivning 
Bygget på det särskilda boendet i Målilla går enligt plan. Socialnämnden 
kommer göra ett studiebesök på boendet 2021-06-09. 
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SN § 45/2021 Dnr 2021/3  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare på mötet får möjlighet att dela med sig av information från andra 
möten eller forum. 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C, informerar om följande möten: 

 Presidiemöte mellan socialnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens presidium 22 mars 

 Presidiemöte på kommunstyrelsens arbetsutskott 23 mars 
 Verksamhetsdialog med hälso- sjukvård- och rehabilitering 

(HSR) 25 mars 
 Hjälpmedelsnämnden 30 mars 
 Arbetsutskott kommunala pensionärsrådet 7 april 

 
Ann-Gret Sillén, socialchef, informerar om läget inom vård och omsorg. 
Det finns ingen brukare eller medarbetare med aktiv covid-19 i skrivande 
stund. Det inväntas inte heller något provsvar. Sjukfrånvaron ligger stabilt 
på 5-7 procent. 
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SN § 46/2021 Dnr 2021/22  
 
Budget 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden antar inför budget 2022 presenterat förslag på 

1. exempel och viktiga händelser 
2. målnivåer och nyckeltal i styrmodellen 
3. anpassningar 
4. äskanden 
5. investeringsbudget 

 
Sammanfattning 
Förslag till budget för socialnämnden 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Genomgång av förslag till budget för socialnämnden 2022. 
 
Socialnämnden får inför 2022 en utökad budgetram på 1 138 900 kronor. 
Pengarna föreslås gå till en ökad budget för vikarier på särskilt boende. 
Pengarna föreslås också gå till en ökad budget för administration, 
utbildning och arbetsplatsträffar på bemanningsenheten. 
 
Förslag till äskanden inför budget 2022: 

1. Försörjningsstöd – 4 miljoner kronor 
2. Arbete och integration – 1,16 miljoner kronor 
3. Personlig assistans – 2 miljoner kronor 

 
Under investeringar finns inventarier och IT-stöd inom vård och omsorg. 
IT-stödet föreslås flyttas till driftsbudget istället för investering. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation dialogdagar budget 2022 
Utfall 2020 och justerat förslag inför budget 2022 - Mål och nyckeltal 
 
Skickas till 
Budgetberedningen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-04-07 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 47/2021 Dnr 2021/4  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 48 
Rapport från Region Kalmar län/Patientnämnden (Handlingsnr. 2021/250) 
Verksamhetsberättelse Patientnämnden (Handlingsnr. 2021/251) 
Skrivelse med synpunkter från ledamot Lena Hjelte, SD (Handlingsnr. 
2021/262) 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-02-24, § 16, med yttrande (Dnr. 
2021/5) 
Kommunstyrelsen 2021-03-09, § 38 
Protokoll från verksamhetsdialog på hälso- sjukvård- och rehabilitering 
(HSR) 2021-03-25 
Tack från Framsteget (Handlingsnr. 2021/363) 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24, § 1040, med yttrande (Dnr. 
2021/23) 
Beslut om anmälan enligt Lex Sarah (Handlingsnr. 2021/246, 2021/252) 
Dom från Kalmar Tingsrätt (Handlingsnr. 2021/362) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 7 st (Handlingsnr. 2021/359, 
2021/355, 2021/325, 2021/272, 2021/254, 2021/253, 2021/247) 
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö (Handlingsnr. 2021/335) 
Delegationsbeslut mars 2021 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-04-07 

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       

 
*Deltog på distans via Teams. 
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