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Sammanträdesdatum  
2021-05-05 

 

Socialnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   
 
 

Ärendelista  2021-05-05 
 

 
§ 48 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 49 Verksamhetsbesök individ- och 
familjeomsorgen, sektion vuxen och 
arbete/integration 

2020/8  

§ 50 Implementeringen av barnkonventionen 
inom socialförvaltningen 

2020/62  

§ 51 Redovisning av sökta stimulansmedel 2021 2021/43  

§ 52 Information om utredning av 
Konkurrensverket om köp av 
konsulttjänster 2016-2021 

2021/17  

§ 53 Yttrande på remiss från 
Socialdepartementet av författningsförslag 
i promemorian Barnets bästa när vård 
enligt LVU upphör Ds 20217 

2021/40  

§ 54 Statistik över sjukfrånvaro per 
verksamhetsområde socialförvaltningen 
2020 

2020/72  

§ 55 Rapporter 2021/3  

§ 56 Anmälningsärenden 2021/4  

 Närvarolista   
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 48/2021 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 
Den första etappen av byggnationen på boendet på Vetlandavägen 55 i 
Målilla är snart klar. Det kommer vara slutbesiktning i juli 2021. Därefter 
kommer boende i den gamla delen få flytta in i den nybyggda delen under 
vecka 31. Anhöriga och företrädare till de boende har fått information. De 
har även fått en inbjudan att titta på den nya lägenheten man ska få i slutet 
av maj. Man har som anhörig också möjlighet att vara med och planera 
flytten.  
 
Byggnationen i Målilla följer den tidsplan som finns. Ordinarie ledamöter i 
nämnden kommer få göra ett studiebesök 2021-06-09 klockan 10.  
 
Förberedelserna inför till- och ombyggnationen på boendet på 
Aspedalsgatan 24 i Hultsfred är snart klara. Det ska vara klart för 
upphandling 2021-05-18. Det första spadtaget kommer ske runt årsskiftet 
2021/2022 om allt går som planerat. Det är den nya delen av boendet som 
kommer byggas först. Under hösten 2022 kommer 24 boende på 
Aspedalsgatan flytta till Vetlandavägen i Målilla, då del två i bygget 
kommer starta. 
 
Nämnden kommer få del av ritningar av utomhusmiljö och boendet på 
Aspedalsgatan längre fram. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 49/2021 Dnr 2020/8  
 
Verksamhetsbesök individ- och 
familjeomsorgen, sektion vuxen och 
arbete/integration 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Sektionschefer för individ- och familjeomsorgen (IFO) informerar 
nämnden om sitt arbete med vuxna, arbete och integration.  
 
Ärendebeskrivning 
Sektionen för vuxen består av sektionschef, socialsekreterare och 
behandlare. En del av gruppen jobbar med missbruk, våld i nära relation, 
socialt boendet och förebyggande av vräkning. Den andra delen jobbar med 
ekonomiskt bistånd, dödsbo och egna medel.  
 
Under 2020 hanterade sektionen 745 ärenden och fattade omkring 6300 
beslut om hjälp och stöd. Under 2021 kommer sektionen fortsätta arbeta 
med olika områden för utveckling.  
 
Sektionen för arbete och integration består bland annat av sektionschef, 
handläggare och arbetskonsulenter. En del av gruppen jobbar med 
arbetsfrämjande insatser. Det kan vara praktik, anpassade anställningar, 
ferieteamet och arbetsförmågebedömningar. En del av gruppen arbetar med 
integration. Det kan vara samhällsorientering eller stöd med 
myndighetskontakter.  
 
Flera olika projekt ryms också inom arbete och integration, liksom 
arbetsträning på Stegen i Hultsfred. 
 
Beslutsunderlag 
Presentationer 2021-05-05 
 
Skickas till 
Sektionschefer 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-05 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 50/2021 Dnr 2020/62  
 
Implementeringen av barnkonventionen inom 
socialförvaltningen 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förlag till implementering av barnkonventionen i 
socialförvaltningens verksamheter. 
 
Återrapportering av genomförandet ska ske till socialnämnden senast sista 
kvartalet 2022. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska besluta om hur minst två artiklar ur barnkonventionen 
ska implementeras i socialförvaltningen. En arbetsgrupp har valt ut två 
artiklar och även arbetat fram förslag för hur dessa artiklar ska 
implementeras. Varje arbetsplats får utifrån detta själva ansvara för 
genomförandet och vad som passar verksamheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Barnkonventionen är sedan 2020-01-01 ny lag i Sverige. 
Kommunfullmäktige beslutade (KF § 42/2020) att fastställa en 
handlingsplan som tagits fram av styrgruppen för LUPP (Lokal uppföljning 
av ungdomspolitiken) med anledning av den nya lagen. Fullmäktige 
beslutade även att återrapportering ska ske till fullmäktige senast utgången 
av 2021, efter sammanställning av styrgruppen för LUPP.  
 
I handlingsplanen beskrivs olika insatser för att implementera 
barnkonventionen i kommunens verksamheter. Respektive nämnd, styrelse, 
förbundsdirektion och de kommunala bolagen får i handlingsplanen 
uppdrag att själva ta beslut om hur barnkonventionen implementeras i 
respektive verksamheter. Minst två artiklar ska lyftas fram.  
 
En arbetsgrupp har nu arbetat fram ett förslag till implementering av 
barnkonventionen i socialförvaltningens verksamheter. För att 
handlingsplanen ska kunna implementeras och gälla hela 
socialförvaltningen har den gjorts övergripande. Det är upp till varje 
arbetsplats att följa planeringen. Detta genom att skapa rutiner och 
handlingsplaner utifrån arbetsplatsens egna förutsättningar. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-28, § 34 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-05 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Förslag till implementering av barnkonventionen socialförvaltningen 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-08-26, § 64 
Kommunfullmäktige 2020-05-25, § 42 
 
Skickas till 
Ledningsgrupp vård och omsorg 
Ledningsgrupp individ- och familjeomsorgen 
Verksamhetsledare Framsteget 
LUPP styrgrupp 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 51/2021 Dnr 2021/43  
 
Redovisning av sökta stimulansmedel 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag på aktiviteter för sökta statsbidrag 
2021. 
 
Sammanfattning 
Alla sökta eller rekvirerade statsbidrag ska redovisas till nämnden från och 
med 2021 (SN § 5/2021). Aktiviteter som kommer genomföras med hjälp 
av statsbidragen ska också beskrivas. Bakgrunden till detta är nämndens 
svar på tidigare revisionsgranskning av specialdestinerade statsbidrag. 
 
Ärendebeskrivning 
Totalt har förvaltningen sökt om åtta olika statsbidrag under perioden 2021-
01-01 – 2021-04-30. Dessa har riktats till olika verksamhetsområden: 

 Välfärdsteknik i omsorgen, teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus – 317 756 kronor 

 Habiliteringsersättning – 648 944 kronor 
 Äldreomsorgslyftet – 6 247 133 kronor 
 Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom – 1 120 525 kronor 
 PRIO - psykisk ohälsa – 409 395 kronor 
 Subventioner av familjehemsplaceringar - 994 872 kronor 
 God och nära vård - 1 943 737 kronor 
 Våld i nära relationer – 163 094 kronor 

 
Inriktning och planerade aktiviteter för respektive statsbidrag finns 
beskrivet i sammanställningen, se bilaga. 
 
Om fler statsbidrag tillkommer under året kommer även dessa redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-28, § 35 
Tjänsteskrivelse 2021-04-25 
Bilaga: Sammanställning av sökta statsbidrag 2021 
 
Skickas till 
Socialchef 
Controller 
 

7



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 52/2021 Dnr 2021/17  
 
Information om utredning av Konkurrensverket 
om köp av konsulttjänster 2016-2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Muntlig information om avslutad utredning om köp av konsulttjänster 
2016-2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Konkurrensverket har efter en omvärldsbevakning valt att utreda nämndens 
köp av konsulttjänster 2016-2021.  
 
Ärendet är nu avslutat hos Konkurrensverket. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-28, § 38 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 53/2021 Dnr 2021/40  
 
Yttrande på remiss från Socialdepartementet av 
författningsförslag i promemorian Barnets 
bästa när vård enligt LVU upphör Ds 2021:7 
 
Beslut 
Socialnämnden avstår från att lämna remissvar. 
 
Sammanfattning 
Promemorian Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) har 
översänts på remiss.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har översänt promemorian Barnets bästa när vård 
enligt LVU upphör (Ds 2021:7) på remiss. Svar på remissen ska ha kommit 
in till Socialdepartementet senast den 11 juni 2021. 
 
Remissen har nu översänts av kommunstyrelsens arbetsutskott till 
socialnämnden, för att återkomma med ett förslag på remissvar eller på att 
avstå remissvar (KSAU § 72/2021). 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-28, § 40 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23, § 72 
Missiv och remiss Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (Ds 2021:7) 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 54/2021 Dnr 2020/72  
 
Statistik över sjukfrånvaro per 
verksamhetsområde socialförvaltningen 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden  

1. lägger informationen till protokollet. 
2. uppdrar åt arbetsutskottet att bereda frågan om hur statistiken över 

sjukfrånvaro ska redovisas framledes. 
 
Sammanfattning 
Statistik över sjukfrånvaro för varje verksamhetsområde. 
 
Ärendebeskrivning 
På nämnden i mars 2021 redovisades statistik över sjukfrånvaron inom 
förvaltningen för hela året 2020. På uppdrag från nämnden har nu också 
statistik för varje verksamhetsområde tagits fram för 2020. 
 
Statistiken visar att den största sjukfrånvaron finns hos vård- och 
omsorgspersonal på särskilt boende. I jämförelsen mellan könen är 
skillnaden störst inom individ- och familjeomsorgen (IFO), och minst inom 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF). 
 
Diskussion om resultatet och eventuellt behov av ytterligare mätningar förs 
på sammanträdet. Då föregående år var färgat av pandemin covid-19 är det 
svårt att veta om siffrorna är rättvisande.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-28, § 37 
Statistik sjukfrånvaro per verksamhetsområde 2020 
 
Skickas till 
Socialnämndens arbetsutskott 
Socialchef 
HR-konsult, för kännedom 
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1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 55/2021 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 
Ann-Gret Sillén, socialchef, informerar om läget inom vård och omsorg. 
 
Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från: 

- Kommunkompassen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
- Budgetdialog 2021-04-21 

 
 

11



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

 
 
  

SN § 56/2021 Dnr 2021/4  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2021-03-30 
Kommunfullmäktige 2021-03-29, § 31 
Kommunstyrelsen 2021-04-13, § 43 
Information och rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
(Handlingsnr. 2021/453-454) 
Delegationsbeslut beslutsattestant samt lista (Handlingsnr. 2021/455-456) 
Protokoll socialförvaltningens fackliga samverkan 2021-03-02 och 2021-
04-06 
Lex Sarah, 2 st (Handlingsnr. 2021/496, 2021/370) 
Socialnämndens arbetsutskott § 1055/2021 
Dom från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsnr. 2021/447) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 4 st (Handlingsnr. 2021/490, 
2021/480, 2021/457, 2021/380) 
Delegationsbeslut april 2021 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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Sammanträdesdatum  
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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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