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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-10-13 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 78/2021 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 gamla delen av boendet på Vetlandavägen 55 i Målilla renoveras och 
byggs om just nu enligt plan. 
 
Det är nu klart vilket företag som tilldelats att bygga om boendet på 
Aspedalsgatan 24 i Hultsfred. Företaget heter Dynacon Construction och 
har sitt säte i Växjö. Bygget på Aspedalsgatan kommer påbörjas i början av 
2022. Hela till- och ombyggnationen planeras vara klar till augusti 2024. 
Kostnaden med tillval har landat på drygt 108 miljoner kronor, vilket ligger 
nära den ursprungliga kostnadsberäkningen som gjordes 2017.  
 
I september 2022 planeras en flytt av enskilda som idag bor på 
Aspedalsgatan i Hultsfred till Vetlandavägen i Målilla. Boende och 
anhöriga kommer informeras löpande.  
 
Inledande möten om vad som ska ingå i renoveringen av boendet på 
Doktorsvägen 8 i Mörlunda har skett nyligen. En arkitekt ser över vad som 
är möjligt.  
 
Jonny Bengtsson, S, frågar om lokala företag lämnat anbud i 
upphandlingen. Marie Pihl, verksamhetschef, informerar om att inga 
företag från kommunen har lämnat anbud i upphandlingen. Däremot 
använder sig de tilldelade företagen lokala underentreprenörer.  
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 Sammanträdesprotokoll  
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1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 79/2021 Dnr 2021/65  
 
Nära vård i Kalmar län 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Kristina Dahlberg, Kommunförbundet, och Cecilia Frid, Kalmar kommun, 
informerar om arbetet mot Nära vård i Kalmar län. 
 
Ärendebeskrivning 
Nära vård är en fokusförflyttning mot ett förändrat förhållningssätt och 
arbetssätt. Där man tidigare pratade organisation ska man nu prata person 
och relation. Passiva mottagare ska gå till aktiva medskapare. Reaktiv går 
till proaktiv och hälsofrämjande. Isolerade insatser går till en sammanhållen 
vård utifrån den enskilde personen. 
 
Omställningen hänger nära tillsammans med de globala målen i Agenda 
2030, där jämlik hälsa är viktigt för social hållbarhet. Den nationella 
målbilden beslutades av riksdagen i november 2020. Den innefattar både 
kommunal och regional hälso- och sjukvård.  
 
Anledningen till omställningen är en vilja att förbättra delaktighet, 
tillgänglighet och kontinuitet. Det är viktigt att öka samverkan i samhället 
och rusta medborgare att också själva ta ansvar för sin hälsa. 
 
Idag är vården bra på behandlingar som har ett avslut, men inte lika bra på 
att behandla kroniskt sjuka och de som har flera olika sjukdomar samtidigt. 
Det beror på att organisationen idag är uppbyggd i så kallade ”stuprör”, 
vilket leder till bland annat effektivitet. Den enskilde behöver idag 
samordna sina insatser själv och det finns lite eller ingen kunskap mellan 
olika instanser. Behovet idag är att foga samman de olika delarna i 
välfärden åt den enskilde. 
 
Omställningen till Nära vård inkluderar alla processer, både stödfunktionen 
och kärnverksamheten, och kommer ta tid. Det kräver stöd och uthållighet 
hos tjänstepersonerna och mod att prova nytt. Alla behöver hjälpas åt att 
hitta samverkansformer och ha den enskilde personen i fokus. 
 
Jonny Bengtsson, S, undrar hur ett brukarråd i Hultsfreds kommun skulle 
kunna se ut och om det redan finns något motsvarande idag? 
Ann-Gret Sillén, socialchef, informerar om fokusgrupper inom vård och 
omsorg som är en form av brukarråd. Arbetssättet ”trygg hemgång” i 

4



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-10-13 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Hultsfreds kommun innebär bland annat att man lyssnar in brukaren innan 
ett formellt beslut fattas av biståndshandläggare. 
 
Lena Hjelte, SD, undrar om det finns en plan för hur man involverar en 
brukare vid förändringar som rör denne? 
Cecilia Frid, Kalmar kommun, svarar ett det finns flera olika metoder och 
delaktighetsmodeller, varav flera är i utvecklingsfasen. Kommunerna får 
testa sig fram och fråga varandra. 
 
Per-Inge Pettersson, C, framför att det är viktigt att från politikens sida 
våga ge mandatet och handlingsutrymmet till tjänstepersoner. På så sätt 
kommer en bra samverkan till mellan kommun och region.  
 
Jonny Bengtsson, S, undrar hur samarbetet mellan kommunerna och 
Region Kalmar län ser ut idag och hur planen är för framtiden? 
Kristina Dahlberg, Kommunförbundet, framför att man önskar en översyn 
av hemsjukvårdsavtalet bland annat i omställningen till Nära vård. Det är 
viktigt att ha ett gemensamt mål med omställningen.  
Cecilia Frid framför att alla måste våga komma i görande samtidigt som 
fokusförflyttningen sker. Det kommer sannolikt bli flera olika piloter som 
kommun och region testar tillsammans.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31, § 67 
Presentation Nära vård 2021-10-13 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-10-13 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 80/2021 Dnr 2021/67  
 
Halvårsredovisning kvalitetsregister och 
avvikelser första halvåret 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
En redovisning av statistik från kvalitetsregister och avvikelser inom vård 
och omsorg första halvåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Två viktiga delar i kommunens arbete med att förbättra kvalitéten och 
säkerheten inom vård och omsorg är dels att man arbetar förebyggande, 
dels att avvikelser som sker rapporteras. Socialnämnden får varje år en 
information vid halv- och helår om statistik från kvalitetsregistren och 
rapporterade avvikelser inom vård och omsorg.  
 
Förvaltningen har tagit fram statistik för första halvåret 2021. Monica 
Örmander, medicinskt ansvarig sjuksköterska, presenterar statistiken för 
nämnden.  
 
I statistiken över avvikelser ser man att antalet fallolyckor och 
läkemedelsavvikelser har minskat jämfört med samma period föregående 
år. Avvikelser beror oftast på den enskildes kapacitet, att riktlinjer inte 
följts eller på bristande kommunikation och information. 
 
Kvalitetsregistret Senior Alert är en del av det förebyggande arbetet. 
Statistiken visar att det förebyggande arbetet går i en positiv riktning, med 
en ökning inom flera områden. 
 
Kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid 
demenssjukdom) visar att andelen personer som är smärtfria har sjunkit. 
Förvaltningen kommer se över orsaker till helårsredovisningen. 
 
Lena Hjelte, SD, undrar vad basala behov, som inte i syns i statistiken för 
Hultsfreds kommun, står för? Monica informerar om att basala behov är de 
insatser som man gör varje dag för den enskilde. Monica tror att det är ett 
lågt registrerande av dessa insatser i Hultsfreds kommun. 
 
Statistiken över vård i livets slut visas en förbättring av munvården. 
Förbättringsområden är smärtskattning sista levnadsveckan och att den 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

enskilde inte får trycksår.  
 
Region Kalmar län har skickat två avvikelser till kommunen, medan 
kommunen skickat 16 avvikelser till Regionen under första halvåret. 
 
Hultsfreds kommun har fortsatt inte något betalningsansvar för att enskilda 
med behov av insatser från kommunen ligger kvar på sjukhuset efter 
utskrivning.  
 
Jonny Bengtsson, S, undrar vilket tidsspann kommunen har på sig efter att 
en enskild med behov av insatser från kommunen blivit utskrivningsklar 
från sjukhus? Monica svarar att kommunen idag inte pratar tid, utan börjar 
planera för hemgång direkt. En formell brytpunkt är kl. 24:00. 
Utgångspunkten är att trygga den enskilde att komma hem igen så denne 
inte behöver vara på sjukhuset mer än nödvändigt.  
 
Tomas Lockström, S, undrar om brist på hjälpmedel kan leda till försenad 
hemgång från sjukhus? Monica svarar att det finns extra hjälpmedel hos 
rehabiliteringsenheten som kan trygga de första dagarna. Det är inte en 
anledning till försening. 
 
Beslutsunderlag 
Halvårsredovisning kvalitetsregister och avvikelser första halvåret 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-22, § 71 
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1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 81/2021 Dnr 2021/66  
 
Uppföljning av verkställighet av 
socialnämndens beslut första halvåret 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av socialnämndens beslut första halvåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år och halvår följs verkställandet av beslut fattade av socialnämnden 
upp. Följande ärenden med beslut finns med i sammanställningen: 
Socialnämnden den 13 januari 2021 

• Revisionsrapport om specialdestinerade statsbidrag, Dnr. 2020/86 
Socialnämnden den 10 februari 2021 

• Revisionsrapport om placeringar och öppenvårdsinsatser inom 
individ- och familjeomsorgen, Dnr. 2020/65 

• Val av nytt dataskyddsombud efter Felicia Kurjenkallio, Dnr. 
2020/106 

• Internkontrollplan 2021, Dnr. 2021/6 
Socialnämnden den 10 mars 2021 

• Anpassningar i bostaden som inte omfattas av 
bostadsanpassningslagen, Dnr. 2021/26 

Socialnämnden den 5 maj 2021 
• Implementeringen av barnkonventionen inom socialförvaltningen, 

Dnr. 2020/62 
• Statistik över sjukfrånvaro per verksamhetsområde 

socialförvaltningen 2020, Dnr. 2020/72 
Socialnämnden den 9 juni 2021 

• Form för verksamhetsdialoger inom vård och omsorg, Dnr. 2021/45 
• Rökdetektorlarm som tillbehör till trygghetslarm i ordinärt boende, 

Dnr. 2021/46 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av verkställighet av beslut halvåret 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-22, § 74 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 82/2021 Dnr 2021/64  
 
Svar på revisionsgranskning av ombyggnad av 
äldreboenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet.  
 
Ett förslag till svar på revisionsgranskningen återkommer till nämnden 
2021-11-10. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har fått del av revisionsrapporten av ombyggnad av 
äldreboenden i kommunen. Revisionen vill ha svar på rapporten senast den 
30 november. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kommunens 
ombyggnad av äldreboenden (särskilda boenden). Granskningen är nu klar. 
Svar till revisionen ska lämnas senast den 30 november. 
 
Nämnden får del av revisionsrapporten på dagens möte för kännedom. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU § 193/2021) har gett 
kommunchefen i uppdrag att samordna ett yttrande från kommunstyrelsen 
och socialnämnden som kan överlämnas till revisionen. Förslaget 
återkommer till nämnden när det är färdigt. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport granskning av ombyggnad av äldreboenden 
Missiv från kommunrevisionen 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-22, § 70 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 193 
 
Skickas till 
Socialnämndens arbetsutskott 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 83/2021 Dnr 2019/73  
 
Ekonomisk prognos 2021-08-31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger helårsprognosen 2021-08-31 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk prognos för socialnämndens verksamhetsområden för helåret 
2021 gjord 2021-08-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Till dagens redovisning har omsorgen om personer med 
funktionsnedsättnings (OFs) och psykiatrins prognoser delats upp. Till 
dagens redovisning visas också hemtjänstens resultat totalt för alla 
hemtjänstgrupper. 
 
Socialnämndens totala prognos för helåret 2021 gjord 2021-08-31 visar på 
ett underskott med cirka 3,9 miljoner kronor.  
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) får enligt prognosen ett totalt 
underskott på drygt 3 miljoner kronor. Det är sektionerna IFO Vuxen och 
IFO Arbete och integration som enligt prognosen får ett underskott, medan 
sektion IFO Barn och familj får ett överskott. Avvikelserna bedöms bero på 
fler placeringar, skyddat boende, försörjningsstöd, extratjänster samt 
anpassade anställningar. I juli månad 2021 fanns 53 anpassade 
anställningar genom IFO Arbete och integration jämfört med 41 anpassade 
anställningar i juli 2020. 
 
Äldreomsorgen (ÄO) får enligt prognosen ett totalt överskott på cirka 6,8 
miljoner kronor. Orsaken till överskottet är olika statsbidrag. Hemtjänsten 
får enligt prognosen ett underskott på 733 tusen kronor och särskilt boende 
ett underskott på 341 tusen kronor. Hälso- sjukvård- och rehabilitering får 
inom ÄO ett överskott på 697 tusen kronor enligt prognosen. Avvikelserna 
bedöms, utöver statsbidragen, bero på bemanning under covid-19, 
svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och en försening av starten av 
leasing och tvätt av arbetskläder inom vård och omsorg. 
 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) får enligt 
prognosen ett totalt underskott på knappt 5,3 miljoner kronor. Personlig 
assistans samt gruppbostäder får de största underskotten enligt prognosen. 
Daglig verksamhet samt hälso- sjukvård- och rehabilitering inom OF får 
enligt prognosen överskott. Avvikelserna bedöms bland annat bero på en 
engångssumma i början av året för hyra på tidigare gruppbostad på 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Rödmossavägen i Virserum. Avvikelserna i övrigt bedöms bero på 
bemanningsfrågor, arbetsmiljö, fler ärenden inom personlig assistans, 
habiliteringsersättningen, korttidsenhet och trapphusboende samt 
kontaktpersoner och ledsagare. I redovisningen är budgeten för 
gruppbostaden på Nygatan i Hultsfred samt för Lilla torgets 
servicebostäder sammanslagen, vilket kommer justeras framåt. 
 
Psykiatrin får enligt prognosen ett totalt underskott på drygt 3,5 miljoner 
kronor. Socialpsykiatri inklusive personliga ombud får enligt prognosen ett 
underskott på 956 tusen kronor och enskilda vårdhem får ett underskott på 
cirka 2,6 miljoner kronor. Avvikelserna bedöms bero på att antalet ärenden 
har ökat. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk prognos 2021-08-31 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-22, § 72 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 84/2021 Dnr 2019/73  
 
Delårsrapport 2021-08-31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger delårsrapporten 2021-08-31 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk redovisning av delårsbokslutet 2021-08-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsbokslutet visar ett underskott på 4 608 600 kronor för socialnämnden 
totalt 2021-08-31. Avvikelsen för hela året 2021 prognostiseras till cirka 
3,9 miljoner kronor i underskott. Statsbidraget för ökade sjuklönekostnader 
landade på 2 615 200 kronor för socialnämndens verksamheter till och med 
juli månad 2021. 
 
Arbetsutskottet gav 2021-09-22 (SNAU § 73/2021) förvaltningen i uppdrag 
att ta fram ett underlag för beräkning av kostnader inom omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning (OF) genom en verksamhetsanalys som 
gör Hultsfreds kommun jämförbar med andra kommuner med fokus på 
kostnad per brukare.  
 
Arbetsutskottet gav också förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
kostnadsjämförelse mellan försörjningsstöd kontra kostnaden för anpassad 
anställning via individ- och familjeomsorgen (IFO).  
 
Inom psykiatrin har boendestödet ökat med sju ärenden på ett år. Det 
bedöms bero på en kombination av olika faktorer som leder till ett psykiskt 
dåligt mående. Förvaltningen kommer se över kostnader mot nuvarande 
budget inom området. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2021-08-31 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-22, § 73 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SN § 85/2021 Dnr 2021/3  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter. 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från 

- LUPP styrgrupp tillsammans med Tomas Lockström, S. 
- Presidiemöte med barn- och utbildningsnämnden (BUN) 2021-10-

04. Ett presidiemöte mellan socialnämnden, BUN samt 
kommunstyrelsen kommer ske 2021-10-20. 

- Kommunala pensionärsrådet 2021-10-06. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12. 

 
Conny Daag, M, rapporterar om att en buss nu har köpts in att användas av 
äldreomsorgen. Bussen kommer leasas av kommunen i tre år med hjälp av 
stiftelsepengar.  
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Socialnämnden 
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SN § 86/2021 Dnr 2021/4  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2021-09-03 
Kommunstyrelsen 2021-09-07, § 88 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-22, § 75 
Protokoll socialförvaltningens fackliga samverkan 2021-09-07 
Dom från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsnr. 2021/855) 
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö (Handlingsnr. 2021/857) 
Delegationsbeslut september 2021 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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SN § 87/2021 Dnr 2021/15  
 
Information från socialchef 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att  

1. ledamöter och ersättare bjuds in till utbildningsdag ”Det blir så 
mycket bättre för äldre i Kalmar län” 2021-12-02. Inbjudan skickas 
ut med dagens protokoll. 

2. var och en anmäler sig själv via länken i inbjudan. Var och en som 
avser att delta meddelar även nämndsekreterare detta.  

3. arvode utgår för utbildningsdagen 2021-12-02. Särskild blankett för 
arvode till ledamöter lämnas in av var och en till ordförande efter 
utbildningen. 

4. övrig information som lämnats under punkten läggs för kännedom 
till protokollet. 

 
Sammanfattning 
Socialchef informerar om aktuella händelser. 
 
Ärendebeskrivning 
En utbildning som heter ”Det blir så mycket bättre för äldre i Kalmar län” 
kommer hållas mellan 09:30-15:00, 2021-12-02.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutet att projektera byggnationen 
av en ändamålsenlig gruppbostad att ersätta gruppbostaden på Gränsgatan i 
Hultsfred. Ett uppdrag har getts till miljö- och byggnadsnämnden att 
klargöra var gruppbostaden kan placeras på Knektagårdsområdet i 
Hultsfred. 
 
Förvaltningen har nu påbörjat vaccinationen mot covid-19, dos tre.  
 
Skickas till 
Socialnämnden, ledamöter och ersättare 
 
 
 

15



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-10-13 

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 Jörgen Nilsson, 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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