
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Socialförvaltningen, Revelj 15 september 2021 kl. 13:00-16:00 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

Övriga deltagande Marie Pihl*, verksamhetschef vård och omsorg § 68 
Kajsa Allvin*, HR-konsult § 69 
Eva Didrikson, budget- och skuldrådgivare § 70 
Nathalie Gustafsson*, SD, ej tjänstgörande ersättare, föredragningar §§ 68-69 
Gun-Britt Axelsson*, KD, ej tjänstgörande ersättare 
Jenny Welinder*, V, ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Gret Sillén, socialchef, under föredragningar 
Josephine Larsson, sekreterare 
*Deltog på distans via Teams 
 
Detta protokoll har justerats digitalt. 

 
  
Utses att justera Jonny Bengtsson       

                                            
Underskrifter Paragrafer 68-77 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Per-Inge Pettersson 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Jonny Bengtsson                                             
  
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2021-09-15 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2021-09-17 Datum för anslags 

nedtagande 2021-10-11 
    
  
Förvaringsplats av protokollet  Socialkontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

   
 
 

Ärendelista  2021-09-15 
 

 
§ 68 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 69 Statistik över sjukfrånvaro första halvåret 
2021 

2020/72  

§ 70 Verksamhetsberättelse budget- och 
skuldrådgivning 2020 

2021/54  

§ 71 Ansökan om godkännande för 
valfrihetssystem (LOV) hemtjänst: Hero 
Care Bemanning Oskarshamn AB 

2021/58  

§ 72 Uppdrag om uppföljning av målen för 
Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds 
kommun 

2021/51  

§ 73 Samråd över förslag till vindbruksplan 
Hultsfreds kommun 

2021/55  

§ 74 Redovisning av rapportering till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
av beslut som inte verkställts första 
kvartalet 2021 

2021/63  

§ 75 Information om rekrytering av socialchef 2021/15  

§ 76 Rapporter 2021/3  

§ 77 Anmälningsärenden 2021/4  

 Närvarolista   
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 68/2021 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 
De boende på Vetlandavägen 55 i Målilla har nu flyttat in i den nybyggda 
delen av boendet. Nu pågår ombyggnationen av den gamla delen av 
boendet enligt tidsplanen. 
 
Hyran för en lägenhet i den nybyggda delen av boendet ligger på 6500 
kronor per månad. Det är inte mer än taket för vad den enskilde kan få i 
bostadstillägg från pensionsmyndigheten. Alla betalar också för maten på 
boendet. De som har betalningsutrymme betalar också för omvårdnaden.  
 
Det har kommit in två anbud på till- och ombyggnationen av boendet på 
Aspedalsgatan 24 i Hultsfred. Beslut om tilldelning kommer fattas i slutet 
av september. Enligt tidplanen kommer bygget påbörjas i januari 2022. 
Under hösten samma år kommer de flesta boende på Aspedalsgatan i 
Hultsfred flytta till Vetlandavägen i Målilla. 
 
Föreningen kommer nu se över vad renoveringen av boendena på 
Doktorsvägen 8 i Mörlunda och Skördevägen 6 i Vena kommer kosta.  
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1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 69/2021 Dnr 2020/72  
 
Statistik över sjukfrånvaro första halvåret 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Till kommande årsstatistik ska förvaltningen beakta arbetsutskottets 
tidigare beredning med Lena Hjeltes, SD, på nämndens skriftliga tillägg. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram en statistik för sjukfrånvaro första halvåret 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Halvårsstatistiken 2021 visar en sjukfrånvaro i förvaltningen på 7,23 %. 
Det är en minskning med 0,43 % jämfört med 2020. Andelen 
långtidsfrånvaro är 1,58 %, det vill säga sjukskrivning 60 dagar eller mer. 
Långtidssjukfrånvaron har minskat.   
 
Kvinnlig personal ökade sin sjukfrånvaro mellan 2019 och 2020 med 1,2 % 
och låg då på 8,3 % i frånvaro. Sjukfrånvaron har under första halvåret 
2021 minskat till 7,7 %. Manlig personal låg stabilt på 3,9 % sjukfrånvaro 
både 2019 och 2020. Under första halvåret 2021 har sjukfrånvaron ökat till 
4,3 %. 
 
Mellan 2019 och 2020 ökade sjukfrånvaron i alla åldersgrupper med 0,6-
1,9 %. Sjukfrånvaron 2021 har minskat sedan 2020 i åldersgrupperna upp 
till 29 år samt 30-49 år. Sjukfrånvaron i åldersgruppen 50 och äldre ligger 
kvar på samma nivå som 2020. 
 
Den totala minskningen av sjukfrånvaro följer den totala sjukfrånvaron 
bland anställda i hela kommunens organisation. 
 
Yrkande 
Lena Hjelte, SD, lämnar under föredragningen ett skriftligt yrkande som 
tillägg till arbetsutskottets förslag (SNAU § 59/2021): 
 
”Förvaltningen får i uppdrag att, förutom det uppdrag som givits av SNAU, 
ta fram följande uppgifter till redogörelsen för helårsstatistiken: 
 
1. Uppgifter om hur stor sjukfrånvaron är för grupperna administration 
respektive omvårdnadspersonal exklusive chefstjänster för de verksamheter 
som redovisades på socialnämndens sammanträde i maj, IFO, hemtjänst, 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

särskilt boende och OF. 
2. För varje enhet skall redovisning av sjukskrivningstalet göras för män 
respektive kvinnor och hur stor andel av arbetsstyrkan som är kvinnor 
respektive män. 
 
När statistiken presenteras som den görs i punkt 4.2 kan man få intrycket 
att kvinnor skulle vara mer benägna att sjukskriva sig, men det skulle 
kunna vara så att kvinnor i större utsträckning arbetar i en verksamhet som 
leder till sjukskrivning. Det måste undersökas.” 
 
Beslutsunderlag 
Statistik över sjukfrånvaro socialförvaltningen halvåret 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31, § 59 
Yrkande från Lena Hjelte, SD, daterat 2021-09-14 
 
Skickas till 
Socialnämndens arbetsutskott 
Socialchef 
HR-konsult 
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1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 70/2021 Dnr 2021/54  
 
Verksamhetsberättelse budget- och 
skuldrådgivning 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om kommunens arbete med budget- och skuldrådgivning 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har inte skett någon ökning av antal personer som söker hjälp med 
budget- och skuldrådgivning under 2020. Det är många unga som ansöker 
om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten. Det är dock svårt att få sin 
ansökan beviljad när man är ung då man har lång tid kvar att kunna hitta 
lösningar för att själv betala av sina skulder. Finns nu också en ökning 
bland äldre. Hultsfreds kommun har fler personer som är högt skuldsatta, 
jämfört med andra kommuner. Det är ingen stor andel som kommer via 
individ- och familjeomsorgen.  
 
Kommunen kan hjälpa till med rådgivning kring budget och skulder. Det 
går även att få hjälp med att överklaga sitt beslut om skuldsanering. När 
man tar kontakt med kommunen brukar man få en tid inom två-tre veckor. 
Just nu är handläggningstiden för rådgivning något längre. Samarbetet 
inom förvaltningen i frågan fungerar bra.  
 
Ett förebyggande arbete med att träffa unga invånare har skett via 
exempelvis familjecentralen och gymnasieskolan. På grund av covid-19 har 
den typen av förebyggande arbete fått pausats.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse budget- och skuldrådgivning 2020 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-16, § 55 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 71/2021 Dnr 2021/58  
 
Ansökan om godkännande för valfrihetssystem 
(LOV) hemtjänst: Hero Care Bemanning 
Oskarshamn AB 
 
Beslut 
Socialnämnden avvisar Hero Care Bemannings ansökan om att bedriva 
hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) då ansökan inte anses vara 
fullständig eller innehålla de delar som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. 
 
Sammanfattning 
Hero Care Bemanning AB har lämnat in en ansökan om att få bedriva 
hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i Hultsfreds kommun. 
Presentationen beskriver mer en personaluthyrning utifrån ett 
bemanningsföretag. Förvaltningen föreslår därför att ansökan avvisas. 
 
Ärendebeskrivning 
Hero Care Bemanning AB har 2021-08-03 lämnat in en ansökan om att få 
bedriva hemtjänst enligt LOV i Hultsfreds kommun. Företaget beskrivs 
som ett bemanningsföretag, där Hultsfreds kommun erbjuds att under natt- 
och dagtid köpa underskötersketjänster. Företaget presenterar också en 
kostnad per timme för undersköterska.  
 
Ansökan innehåller inga uppgifter om hur verksamheten ska bedrivas 
gentemot brukare. Förvaltningen saknar också uppgifter om hur företaget 
ska dokumentera information samt hur man ska arbeta med uppföljning och 
utvärdering. Det saknas en presentation av kvalitetsledningssystem och hur 
man ska hantera klagomål och avvikelser. Samtliga dessa uppgifter är en 
förutsättning för att man ska kunna bedriva hemtjänstverksamhet utifrån 
LOV i Hultsfreds kommun.  
 
Förvaltningen anser att företaget beskriver ett bemanningsföretag, där 
Hultsfreds kommun erbjuds att köpa underskötersketjänst. Bedömningen är 
att företaget i dagsläget inte beskriver hur en hemtjänstverksamhet ska 
bedrivas.  
 
Förvaltningen anser att ansökan ska avvisas då det är för omfattande 
kompletteringar som skulle krävas. Företaget erbjuds att komma in med en 
ny ansökan utifrån att bedriva ett hemtjänstföretag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan från Hero Care Bemanning Oskarshamn AB inkommen 2021-08-
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

03 med bilaga 
Tjänsteskrivelse 2021-08-23 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31, § 60 
 
Skickas till 
Hero Care Bemanning Oskarshamn AB 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 72/2021 Dnr 2021/51  
 
Uppdrag om uppföljning av målen för Policy för 
ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag på uppföljning av 
målen för Policy för ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU § 144/2021) ska 
socialnämnden följa upp målen i kommunens handlingsplan för ”Policy för 
ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun”. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingsplanen fastställdes av kommunstyrelsen (KS § 73/2015) med mål 
inom följande områden: 

• Utbildning 
• Boende 
• Fysisk tillgänglighet 
• Kultur och fritid 

 
Förvaltningen har valt att fokusera på målet under området ”Boende” då 
det i störst utsträckning handlar om socialnämndens verksamhetsområde: 
Hultsfreds kommun ska tillförsäkra alla personer med 
funktionsnedsättning, som så önskar, boende med stöd och service som 
leder till socialtrygghet. 
 
Bostad med stöd och service kan vara i form av gruppbostad, servicebostad 
eller trapphusboende. De personer med funktionsnedsättning som ansökt 
om boende med stöd och service har för närvarande kunnat erbjudas det. 
Den formen som ökar idag är servicebostad och trapphusboende. 
Efterfrågan på gruppbostad är just nu inte lika stor. Förvaltningen har idag 
två tomma lägenheter på gruppbostad. 
 
Det pågår en planering för nybyggnad av en gruppbostad som ska ersätta en 
befintlig gruppbostad som idag finns på Gränsgatan i Hultsfred. Den nya 
gruppbostaden ska i högre grad uppfylla kraven på tillgänglighet och de 
funktioner som innebär en ökad självständighet för den enskilde. 
Förvaltningen anser att målet är viktigt och att det idag uppfylls. De 
personer som har beslut om bostad har också kunnat erbjudas ett boende. 
Det finns en person som valt att vänta på ett speciellt boende och då tackat 
nej till erbjudande. 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01, § 144 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-16, § 57 
Tjänsteskrivelse 2021-08-24 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31, § 61 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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2021-09-15 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 73/2021 Dnr 2021/55  
 
Samråd över förslag till vindbruksplan 
Hultsfreds kommun 
 
Beslut 
Socialnämnden avstår från att lämna synpunkter på förslag till 
vindbruksplan för Hultsfreds kommun. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på vindbruksplan 
för Hultsfreds kommun, som ett tematiskt tillägg till nuvarande 
översiktsplan. Förslaget skickas nu ut på samråd till bland annat 
socialnämnden. Förslaget finns tillgängligt för samråd mellan 2021-06-22 – 
2021-09-19. Synpunkter tas emot till och med 2021-09-19. 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med vindbruksplanen är att redovisa möjliga såväl som olämpliga 
områden för utbyggnad av vindkraft inom Hultsfreds kommun utifrån 
dagens och framtidens vindkraftsteknologi. Vindbruksplanen ska ses som 
en vägledning att följa vid beslut om vindkraftsetablering i Hultsfred och 
bygger på en samlad bedömning, där framtida markanvändning för 
vindkraftsproduktion pekas ut med hänsyn till övriga utvecklings- och 
intressefrågor i kommunen.  
 
I Hultsfreds kommuns översiktsplan, antagen av KF 2010, är kapitlet 
gällande vindkraft inaktuellt enligt dagens förutsättningar. Samtidigt råder 
ett stort intresse för vindkraftsetablering inom Hultsfreds kommun. 
Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och ersätter 
befintligt kapitel i översiktsplanen om vindkraft. 
 
Beslutsunderlag 
Samrådsbrev, information och vindbruksplan 2021-06-22 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31, § 64 
 
Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 

11



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-09-15 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 74/2021 Dnr 2021/63  
 
Redovisning av rapportering till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) av beslut som inte 
verkställts första kvartalet 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om ej verkställda beslut som har rapporterats till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 
 
Ärendebeskrivning 
Det är totalt sju beslut rapporterade till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) som ej verkställda under denna period. 
 
Kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS)  
Ett beslut som inte är verkställt. Föräldrarna önskar återkomma när de vill 
starta upp insatsen. 

Boende i form av gruppbostad enligt LSS 
Inget. 

Äldreomsorgen - Särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) 
Sju beslut om särskilt boende är inte verkställda. Fem av dessa har blivit 
erbjudna men själva valt att bo kvar hemma med hemtjänst.  

Individ- och familjeomsorgen (IFO) - SoL  
Det finns inga ärenden från IFO som inte är verkställda inom tre månader. 
 
I samtliga ärenden görs uppföljning av handläggare. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
av beslut som inte verkställts 2021-01-01 - 2021-03-31 (kvartal 1) 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31, § 65 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 75/2021 Dnr 2021/15  
 
Information om rekrytering av socialchef 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om internrekrytering av socialchef. 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande socialchef kommer gå i pension i slutet av januari 2022. 
Kommunstyrelsen har nu beslutat att anställa nuvarande sektionschef Marie 
Stjernström som ny socialchef. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31, § 68 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 76/2021 Dnr 2021/3  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter. 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C, lämnar rapport från 

- Träff med revisorerna 2021-06-14 
- Öppet hus på särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla 
- Hjälpmedelsnämndens senaste sammanträde 
- Firande med frivillig- och anhörigföreningen 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14 - kommunstatistik 

 
Jonny Bengtsson, S, lämnar rapport från 

- Förmöte inför ledarskapsutbildning om Nära vård, anordnat av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

 
Ann-Charlott Andersson, C, och Silva Andersson, S, lämnar rapport från 

- Verksamhetsdialog myndighet vård och omsorg 
 
Ann-Gret Sillén, socialchef, informerar om att träffpunkterna kommer 
öppnas upp. Förvaltningen uppmanar till annan möblering och möjliggöra 
för alla att hålla avstånd. 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 77/2021 Dnr 2021/4  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Minnesanteckningar Kommunala Pensionärsrådet 2021-05-19 
Årsrapport 2020 samt protokollsutdrag, Kommunal hjälpmedelssamverkan 
(KHS) (Handlingsnr. 2021/608-609) 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Handlingsnr. 
2021/689) 
Ordförandebeslut 2021-08-09 om inställd socialnämnd 2021-08-18 
(Handlingsnr. 2021/747) 
Beslut ny beslutsattestant 2021-07-07 (Handlingsnr. 2021/752) 
Protokoll socialförvaltningens fackliga samverkan 2021-06-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-22, § 163 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31, §§ 62, 63, 69 
Lex Sarah, 5 st (Handlingsnr. 2021/749, 746, 732, 716, 635) 
Domar från Kalmar tingsrätt, 2 st (Handlingsnr. 2021/624, 762) 
Domar från Kammarrätten i Jönköping, 4 st (Handlingsnr. 2021/681, 718, 
782) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 10 st (Handlingsnr. 2021/610, 677, 
680, 691, 692, 711, 727, 733, 757, 789) 
Delegationsbeslut juni, juli och augusti 2021 äldreomsorgen, omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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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** Nathalie 

Gustafsson*, SD 
X       

 
*Deltog på distans via Teams. 
**Deltog på föredragningarna av §§ 68-69 men inte på övriga föredragningar eller under 
beslutsrondan. 
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