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 Sammanträdesprotokoll  
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Socialnämnden 
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§ 92 Förberedelser inför internkontrollplan för 
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§ 94 Svar på remiss av Socialstyrelsens 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 88/2021 Dnr 2020/8  
 
Gemensam nämnd med barn- och 
utbildningsnämnden i Sessionssalen 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Gemensam nämnd med barn- och utbildningsnämnden 13:30-14:30. 
 
Ärendebeskrivning 
Christina Rendahl Tuvesson, sektionschef individ- och familjeomsorgen 
(IFO) barn och familj, berättar om förebyggande socialtjänst. Kommunens 
barn- och ungdomsstödjare Frida Falk, Therese Nordenström, Johan 
Larsson och Kajsa Rydén deltar också. 
 
Socialtjänstens förebyggande arbete i Hultsfreds kommun utgår från barn 
och ungas behov på flera nivåer. Syftet med socialtjänstens förebyggande 
insatser är att skapa goda levnadsförhållanden för barn och unga. Arbetet 
utgår från socialtjänstens lagstadgade uppdrag och samverkan med övriga 
aktörer såsom skola och fritidsverksamhet med mera för att bäst gagna barn 
och unga. Ett syfte är att finnas på barn och ungas arenor och möta varje 
barn och ungdom utifrån deras förutsättningar och behov. Även att frigöra 
barn, ungdomars och föräldrars egna resurser, genom frivillighet, 
förtroende och respekt för barn, ungdomars och föräldrars integritet. 
 
Det förebyggande arbete socialtjänsten i Hultsfreds kommun bedriver utgår 
från målgruppens olika behov och består av barn- och ungdomsstödjare 
riktade mot olika åldersgrupper. Målgruppen är från det ofödda barnet tills 
21 år och indelat i olika åldersgrupper men där det inte finns några tydliga 
gränser. Åldersgrupperna är 0-5 år, 6-12 år, 13–16 år, 17–21 år, där en barn 
och ungdomsstödjare är inriktad mot en åldersgrupp. De olika barn- och 
ungdomsstödjarna jobbar som ett team och finns för hela åldersspannet och 
använder samma arbetssätt men anpassat efter åldersgrupp. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation barn- och ungdomsstödjare 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 89/2021 Dnr 2021/68  
 
Statistik från Höglandets socialjour första 
halvåret 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Hultsfreds kommun ingår tillsammans med åtta andra kommuner i 
Höglandets socialjour. Nu finns statistik över socialjourens arbete första 
halvåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Sektionschef Christina Rendahl Tuvesson informerar om fördelarna med att 
ha en avtalad socialjour: det finns en bra värdegrund, jouren gör endast det 
nödvändiga och avlastar också ordinarie socialsekreterare ur 
arbetsmiljösynpunkt. 
 
Antalet ärenden hos socialjouren för Hultsfreds kommun har minskat. 
Sektionen barn och familj i Hultsfreds kommun har minskat i personal och 
organisation, vilket överensstämmer med statistiken. 
 
Diskussion förs på nämnden bland annat kring att presentera statistiken 
med uppgift om invånarantal i respektive kommun. Sektionschef tar med 
sig frågan till socialjouren.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation av statistik från Höglandets socialjour första halvåret 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-27, § 76 
 
Skickas till 
Sektionschef barn och familj 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 90/2021 Dnr 2021/74  
 
Statistik synpunkter första halvåret 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Hultsfreds kommun får regelbundet in synpunkter från kommunens 
invånare. Nu finns statistik över de synpunkter som berör 
socialförvaltningen från första halvåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Monica Örmander, medicinskt ansvarig sjuksköterska, redovisar statistik 
över inkomna synpunkter till förvaltningen första halvåret 2021.  
 
Under första halvåret 2021 har tolv synpunkter registrerats jämfört med 
tjugofyra under första halvåret 2020. Det är åtta olika arbetsplatser inom 
förvaltningen som fått synpunkter. Vilka arbetsplatser som får flest 
synpunkter varierar från år till år. Den största delen av synpunkterna 
handlar om bemötande och kompetens, men många faller också in under 
kategorin övrigt. Resultatet av synpunkterna är i flera fall förbättrad 
information, rutiner eller service. Det är också flera synpunkter som inte 
föranlett någon förändring. 
 
Diskussion förs på sammanträdet om vikten av regelbunden information 
om att registrera synpunkter, både negativa och positiva, som kommer in 
till förvaltningen. Det är också viktigt med information till brukare, 
klienter, anhöriga med flera om att möjligheten att lämna synpunkter finns. 
Socialchef informerar om att kommunen i nuläget ser över formen för 
synpunktshantering. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-16 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-27, § 77 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 91/2021 Dnr 2021/76  
 
Resursfördelning och ersättningsnivå för 
hemtjänsten från maj 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. höja den interna ersättningen för hemtjänst från 429 kronor till 442 
kronor per beviljad timme. 

2. höja ersättningen till LOV-företag som enbart utför 
omvårdnadstjänster eller som utför både omvårdnadstjänster och 
serviceinsatser från 458 kronor till 482 kronor per beviljad timme. 

3. höja ersättningen till LOV-företag som enbart utför serviceinsatser 
från 354 kronor till 377 kronor per timme. 

4. glesbygdstillägget för insats hos brukare som bor fem kilometer 
eller längre utanför tätortsgränsen är oförändrat 25 kronor per 
timme.  

5. ovanstående ersättningsnivåer ska gälla från och med 2021-05-01. 
 
Sammanfattning 
Hemtjänsten i Hultsfreds kommun kan utföras antingen av den kommunala 
hemtjänstverksamheten eller av en privat utförare enligt Lagen om 
valfrihetssystem (LOV).  
 
Uppräkningen av ersättningsnivåerna beräknas utifrån utfallet av den årliga 
lönerevisionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Lönekostnaderna har räknats upp enligt den årliga löneökningen samt att 
även personalomkostnaderna har justerats. Även kostnader för 
verksamhetsledning har räknats upp med faktisk löneökning och förändrade 
personalomkostnader. Kostnader för administration har likaså justerats 
utifrån budget fördelad på antal årsarbetare. Föregående ersättningsnivåer 
har gällt sedan 2019-05-01. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-27, § 79 
 
Skickas till 
Controller 
Verksamhets- och enhetschefer hemtjänst 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 92/2021 Dnr 2021/70  
 
Förberedelser inför internkontrollplan för 
socialnämnden 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger till följande kontrollmål i kommande förslag till 
internkontrollplan för 2022: 

1. Kontroll av förekomsten av genomförandeplaner samt att de 
innehåller nödvändig information i enskildas pågående ärenden. 

2. Kontroll av förekomsten av en utsedd kontaktperson i enskildas 
pågående ärenden. 

3. Kontroll av att efterlevnad av hygienrutiner följs. 
4. Kontroll av medicinhantering inom vård och omsorg. 

 
Socialnämnden tar bort följande kontrollmål i kommande förslag till 
internkontrollplan för 2022: 

1. Kontroll av att rätt taxor och avgifter debiteras. 
2. Kontroll av att e-post läses varje dag. 
3. Kontroll av att rutiner följs för hantering av kvitton vid tankning av 

fordon. 
 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till 
direkt deltagande från förvaltningens personal i det framtida arbetet med att 
ta fram förslag till kontrollmål. 
 
Sammanfattning 
Diskussion om vilka kontrollmål som ska finnas med i kommande förslag 
om internkontrollplan för socialnämnden 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beslutat (SN § 63/2021) om en arbetsgång för hur 
förslaget om kommande internkontrollplan ska tas fram. I den ingår att 
punkten ”Förberedelser inför nästa års internkontrollplan” ska finnas med 
på arbetsutskottet i oktober och nämnden i november. Socialnämnden har 
då möjlighet att lyfta fram områden man önskar ska finnas med som 
kontrollmål i kommande förslag om internkontrollplan. Förslag till 
internkontrollplan tas fram för beslut till arbetsutskottet i januari och 
nämnden i februari. Innan dess gör socialchef och controller en risk- och 
väsentlighetsanalys. 
 
Arbetsutskottet föreslår nämnden lägga till ett antal kvalitetsmässiga mål. 
Förvaltningen föreslår också vilka nuvarande kontrollmål som inte visat på 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

några stora brister och som skulle kunna plockas bort i kommande plan.  
 
Lena Hjelte, SD, lyfter att hon anser att politiken inte kan avgöra vilka 
kontrollmål som innebär störst risk, utan att det är personalen ute i 
verksamheterna som har den kunskapen. Socialchef Ann-Gret Sillén 
framför att förvaltningen regelbundet lyssnar in all personal via fackliga 
representanter och via chefsleden. De förslag till kontrollmål som ligger är 
också bedömda som riskfyllda. Lena Hjelte, SD, framför under 
föredragningen av ärendet att hon vill föreslå nämnden besluta att 
förvaltningen ska genomföra en enkät till förvaltningens personal innan 
förslag till kontrollmål tas fram till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021 
Exempel på kontrollområden (Tillämpningsanvisningar för Riktlinjer för 
intern kontroll) – med markerade förslag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-27, § 80 
 
Skickas till 
Controller 
Socialchef 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 93/2021 Dnr 2021/64  
 
Svar på revisionsgranskning av ombyggnad av 
äldreboenden 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till svar på 
revisionsrapporten.  
 
Sammanfattning 
Kommunchef lämnar förslag till svar på granskningen av ombyggnad av 
äldreboenden. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av ombyggnationen av äldreboenden. Syftet med granskningen 
är att fastställa huruvida kommunstyrelsen och socialnämnden har en 
ändamålsenlig uppföljning som säkerställer att projektet ”ombyggnad av 
äldreboenden” sker enligt upprättade avtal. 
 
Revisionsrapporten innehåller bedömning av fyra revisionsfrågor varav ett 
bedöms uppfyllt och tre bedöms delvis uppfyllda. Svar ges nedan på de 
revisionsfrågor som bedömts delvis uppfyllda. 
 
Revisionsfråga: Är roller och ansvar tydliggjorda avseende att avtalet 
efterlevs och att eventuella förändringar beaktas?  
 
Revisionen skriver: ”Granskningen visar sammantaget att roller och 
ansvar kopplade till samverkansavtalet inte varit helt tydliga från början, 
men att de sedan år 2017 successivt förtydligats.” 
 
Svar/kommentar: Roller och ansvar anses vara tydliggjorda vilket visas i 
hanteringen av det nästkommande projektet gällande boendet på 
Aspedalsgatan (tidigare Lindgården). Förändringar från det ursprungliga 
beslutet tydliggörs och Kommunfullmäktige fattar beslut om ändringar eller 
tillägg. 
 
Revisionsfråga: Har det skett en regelbunden uppföljning av avtalets 
efterlevnad till berörda instanser? 
 
Revisionen skriver: ”Det sker en kontinuerlig uppföljning av 
verksamhetsmässiga aspekter till socialnämnden. Kommunfullmäktige får 
en kontinuerlig uppföljning av läget i de olika investeringsprojekten som 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

genomförs. Det saknas en uppföljning av de ekonomiska aspekterna av 
samverkansavtalet med Hultsfred Trygga Hem.” 
 
Svar/kommentar: Ekonomikontoret sammanställer löpande redovisning 
av hur kommunens hyreskostnader utvecklas sedan samverkansavtalet 
tecknades. Redovisningen ska delges berörda instanser minst en gång per 
år.    
 
Revisionsfråga: Har delprojekt inom avtalet slutredovisats till berörda 
instanser? 
 
Revisionen skriver: ”Socialnämnden har fått information om färdigställda 
delprojekt inom ramen för löpande uppföljning och har beretts möjlighet att 
besöka de färdigställda lokalerna. Det saknas slutredovisning av 
delprojekttill kommunstyrelsen och socialnämnden.” 
 
Svar/kommentar: Efter färdigställande av investeringsprojekt ska berörda 
instanser få ta del av den slutredovisning som görs till styrelsen i Hultsfred 
Trygga Hem. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport granskning av ombyggnad av äldreboenden, samt missiv 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 193 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-22, § 70 
Socialnämnden 2021-10-13, § 82 
Tjänsteskrivelse 2021-09-21 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-27, § 81 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 94/2021 Dnr 2021/73  
 
Svar på remiss av Socialstyrelsens 
författningsförslag i rapporten ”Öppna insatser 
utan samtycke” 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen avstå från att lämna remissvar. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska besluta om remissvar eller förslag om att avstå 
remissvar på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU § 
221/2021). 
 
Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har skickat en remiss av Socialstyrelsens 
författningsförslag i rapporten ”Öppna insatser utan samtycke”. Remissvar 
ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 10 januari 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (KSAU § 221/2021) att 
skicka remissen till socialnämnden för att återkomma med ett yttrande eller 
förslag om att avstå detta. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten 
”Öppna insatser utan samtycke” 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, § 221 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-27, § 83 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 95/2021 Dnr 2021/75  
 
Sammanträdestider 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1. justerar datumet för nämnden i mars till den 16 mars 2022. 
2. fastslår sammanträdesdagar för år 2022 för socialnämnden och dess 

arbetsutskott, det kommunala pensionärsrådet och dess arbetsutskott 
samt tider för förvaltningsövergripande samverkan i övrigt enligt 
arbetsutskottet förslag. 

 
Sammanfattning 
Sammanträdestider år 2022 för socialnämnden och dess arbetsutskott, 
kommunala pensionärsrådet och dess arbetsutskott samt tider för 
förvaltningsövergripande samverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden och dess ordinarie arbetsutskott sammanträder normalt 
varje månad utom juli. Utgångsläget är att arbetsutskottet äger rum i slutet 
på månaden och nämnden en eller ett par veckor senare. Socialnämnden 
äger normalt sett rum onsdagar klockan 13 och dess arbetsutskott på 
onsdagar klockan 08:30. Socialnämnderna i mars och i november är 
gemensamma med barn- och utbildningsnämnden, och viss variation på dag 
och tid kan därför förekomma dessa dagar. På grund av helgdagar, 
semestrar eller annat kan sammanträdesdagarna ibland behöva läggas på 
annan dag.  
 
I förslaget finns också tider för förvaltningsövergripande samverkan samt 
det kommunala pensionärsrådet. 
 
Arbetsutskott Facklig samverkan Pensionärsråd Socialnämnd 

- 11/1 12/1 (AU) 12/1 
19/1 1/2 16/2 9/2 
23/2 1/3 - 16/3  
23/3 5/4 6/4 (AU) 6/4 
20/4 3/5 18/5 4/5 
25/5 7/6 - 8/6 
15/6 16/8 - 17/8 
24/8 6/9 7/9 (AU) 7/9 
21/9 4/10 12/10 5/10 
26/10 1/11 9/11 (AU) 9/11  
21/11 6/12 13/12 8/12 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

14/12 - - - 
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdestider 2022 
Tjänsteskrivelse 2021-10-20 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-27, § 84 
 
Skickas till 
Ledningsgrupper 
Enhetschefer 
Individ- och familjeomsorgen 
Socialförvaltningens samverkansgrupp 
Controller 
Socialkontorets stab 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 96/2021 Dnr 2021/4  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige 2021-09-27, §§ 103, 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, § 223, med remissyttrande 
från sektionschef Robert Andersson 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-12, §§ 209, 212 
Kommunstyrelsen 2021-10-19, § 109 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-27, §§ 78, 82, 85-87 
Mötesanteckningar verksamhetsdialog hemtjänst norr 2021-10-14 
Mötesanteckningar verksamhetsdialog hemtjänst söder 2021-10-22 
Mötesanteckningar verksamhetsdialog omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF) norr 2021-10-27 
Mötesanteckningar verksamhetsdialog OF söder 2021-10-28 
Protokoll från socialförvaltningens fackliga samverkan 2021-10-05 
Skrivelse till Region Kalmar län, Kollektivtrafiknämnden (Handlingsnr. 
2021/897) 
Delegationsbeslut fattat av socialchef 2021-11-01 (Handlingsnr. 2021/968) 
Meddelanden från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2 stk 
(Handlingsnr. 2021/949, 2021/937) 
Domar från Kammarrätten i Jönköping, 2 stk (Handlingsnr. 2021/877, 
2021/868) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 5 stk (Handlingsnr. 2021/957, 
2021/953, 2021/887, 2021/865, 2021/864) 
Delegationsbeslut oktober 2021 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 97/2021 Dnr 2021/3  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare på mötet ges möjlighet att lämna aktuella rapporter. 
 
Ärendebeskrivning 
Jonny Bengtsson, S, rapporterar från verksamhetsdialoger för hemtjänsten 
och omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF). I hemtjänstens 
dialoger framkom att uppkopplingen av de anställdas telefoner inte 
fungerar tillfredsställande. Dokumentation kan därför inte alltid göras 
direkt efter besök hos brukare. Inom OF framkom att personalen inte alltid 
har tillräcklig utbildning för att bemöta brukarna på rätt sätt. 
 
Lena Hjelte, SD, rapporterar från verksamhetsdialog särskilt boende söder. 
Bemanningsfrågor diskuterades.  
 
Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från länsgemensam ledning i samverkan 
samt LUPP styrgrupp. Kommunfullmäktige har utsett Magnus Hultman, M, 
som ny ersättare i socialnämnden efter Alexander Lagerström, M.  
 
Tomas Lockström, S, rapporterar från verksamhetsdialoger särskilt boende 
söder och norr.  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 98/2021 Dnr 2020/44  
 
Lägesrapport covid-19 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Lägesrapport covid-19. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef informerar om dagsläget vad gäller covid-19. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2021-11-10 

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 Nathalie Gustafsson, 

SD 
X       

 
*Deltog på distans via Teams. 
**Deltog på distans via Teams och enbart under föredragningar men inte under beslut. 
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