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dokumenthanteringsplan 2022 

2021/81  
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delegationsordning 

2021/82  

§ 103 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd 

2021/86  

§ 104 Revidering av riktlinjer för missbruk och 
beroende 
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dödsboförvaltning och gravsättning 

2021/85  

§ 106 Komplettering av sammanställning av 
statsbidrag för 2021 

2021/43  

§ 107 Beslutsattestanter hos socialförvaltningen 
2022 
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2023 

2021/89  
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 99/2021 Dnr 2020/8  
 
Information om Framstegets verksamhet 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsledare för Framsteget ger nämnden en lägesrapport om 
Framstegets verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Intraprenaden Framsteget växer i omfattning. Det finns många olika 
uppdrag och arbetsuppgifter. 
 
Det som skiljer dagens verksamhet jämfört med ett antal år sedan är att 
målgruppen är en annan. En del har inte behov av stöd och hjälp men 
strävar mot en anställning medan gruppen i behov av stöd och hjälp också 
finns kvar. Detta ställer högre krav på personalen. Man kan också se att den 
psykiska ohälsan ökar hos medarbetarna. 
 
Idag saknas något mitt emellan stöd och service enligt LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) och kommunens 
arbetsmarknadsenhet. Det finns ett uppdrag sedan tidigare från politiken att 
undersöka möjligheterna för samverkan mellan LSS-handläggningen/arbete 
och integration samt boendestödet.  
 
En fråga som är aktuell för Framstegets medarbetare är kostnaden att åka 
med kollektivtrafiken. Som det är idag kostar resorna nästan hela 
habiliteringsersättningen. Det är en fråga som vore bra att lyfta till Kalmar 
länstrafik och Region Kalmar län. 
 
Skickas till 
Framsteget 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 100/2021 Dnr 2020/8  
 
Frivilligorganisationen 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef och frivilligsamordnare från myndighet vård och omsorg 
berättar om frivilligorganisationen i kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
Frivilligverksamheten finns idag på sju olika orter med totalt tolv 
träffpunkter. Efter pandemin har man gjort en förfrågan om intresset hos 
frivilliga, vilket visade på ett tapp på omkring 25-30 procent. 
Föreningslivet har minskat även generellt i samhället. Det finns också en 
brist på kassörer i föreningarna. 
 
Frågor som nått frivilligsamordnarna är bland annat om det är möjligt med 
en ökad ersättning för aktiviteter. Detta då priserna för underhållning har 
ökat snabbare än ersättningen.  
 
Frivilligsamordnarna och anhörigcenter finns idag på det nya biblioteket i 
Hultsfreds tätort. Det har varit färre besök än förväntat, trots god 
marknadsföring. Det kan kanske bero på en fortsatt rädsla på grund av 
pandemin. Frivilligsamordnarna träffar fler folk ute på gågatan i Hultsfred. 
 
Diskussion förs på nämnden om det går att vara mobila och röra sig där 
folket finns samt att försöka nå personer som i övrigt inte är organiserade. 
Det är också viktigt att prata om frivilligorganisationen i olika 
sammanhang, då det kan vara mer effektivt än andra informationskanaler. 
 

                     Skickas till 
                   Frivilligsamordnare och verksamhetschef 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 101/2021 Dnr 2021/81  
 
Årlig uppdatering av socialnämndens 
dokumenthanteringsplan 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag på revideringar i nämndens 
dokumenthanteringsplan som börjar gälla från och med 2022-01-01. 
 
Sammanfattning 
Årlig uppdatering av socialnämndens dokumenthanteringsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som kommer in, skickas från eller förvaras inom 
socialnämndens verksamheter tillhör socialnämnden. Dessa handlingar ska 
gallras (förstöras) eller bevaras (arkiveras) enligt den antagna 
dokumenthanteringsplanen. 
 
Socialnämnden antog nuvarande dokumenthanteringsplan 2018-12-12, § 
132. Nämnden beslutade även att planen ska följas upp årligen. Nämnden 
reviderade planen senast 2021-02-10, § 19.  
 
Fokus vid denna genomgång har varit att förenkla efterlevnaden genom att 
försöka minska tolkningsutrymmet. Förhoppningen är att potentiellt 
otydliga punkter nu är enklare att följa enligt bilagt förslag. Förvaltningen 
stämmer löpande av mot gällande gallringsråd 1 för lednings- och 
stödprocesser samt gallringsråd 5 för socialtjänst. 
 
Förslag till ändringar finns under: 
 
Avsnitt 3.2 Statistik och enkäter.  
Samtliga enkätsvar och statistikuppgifter från förvaltningen som inte ingår i 
ett ärende föreslås gallras efter två år. Om uppgifterna är av betydelse för, 
eller innehåller unik information om, verksamheten bevaras de för all 
framtid per automatik genom att ingå i ett redan diariefört ärende. 
 
Avsnitt 3.3 Ekonomiadministration. 
Här föreslås ”Underlag till bokslut/delårsbokslut” plockas bort från 
socialnämndens dokumenthanteringsplan. Dessa handlingar hanteras av 
ekonomikontoret och bör följa dokumenthanteringen under 
kommunstyrelsen. Övriga handlingar under detta avsnitt står kvar då dessa 
ingår i diarieförda ärenden hos socialnämnden.  
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Avsnitt 3.4 Stabsadministration. 
Här förtydligas att bevarandet av avtal sker när avtalet upphört att gälla. 
Här förtydligas också vilka avtal av rutinmässig eller tillfällig karaktär som 
kan gallras efter två år.  
 
Avsnitt 3.6 Kvalitetssäkring. 
Här föreslås att inkomna synpunkter ska gallras efter två år. Synpunkter 
som leder till interna utredningar eller liknande bevaras per automatik 
genom att ingå i diarieförda ärenden. Övriga synpunkter kan dock gallras 
efter två år. 
 
Avsnitt 6.6.1 Arbetsfrämjande verksamhet. 
Här har några förtydligande punkter om vilka handlingar som ingår under 
enheten lagts till. 
 
Bilaga: Förslag till dokumenthanteringsplan för socialnämnden med 
markerade ändringar och tillägg.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Förslag till uppdatering av socialnämndens dokumenthanteringsplan 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 88 
 
Skickas till 
Administrativ handläggare 
Socialförvaltningen 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 102/2021 Dnr 2021/82  
 
Årlig uppdatering av socialnämndens 
delegationsordning 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag på revideringar i nämndens 
delegationsordning.  
 
Sammanfattning 
Årlig revidering av socialnämndens delegationsordning. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beslutat att nämndens delegationsordning ska följas upp 
årligen (SN § 131/2019). Därutöver brukar förvaltningen löpande lägga 
förslag till nämnden om ändringar och tillägg som sker under året. 
Nuvarande delegationsordning reviderades av nämnden i mars 2021 (SN § 
27/2021), med ett tillägg.  
 
Mindre justeringar 
Till nuvarande årliga revidering har förvaltningen gemensamt gått igenom 
om något behöver ändras eller läggas till. Följande ändringar är markerade i 
bilagt förslag:  

• Punkt 7.7 ordet ”trygghetstelefon” har ersatts med ordet 
”trygghetslarm”. 

 
Dataskyddsförordningen 
Nämndens delegation vad gäller beslut kring hantering av personuppgifter 
enligt dataskyddsförordningen har utökats med ett eget kapitel med 
nummer 13. Nuvarande punkt 11.7 flyttas därför till det nya kapitlet och får 
då nummer 13.1 i delegationsordningen.  
 
Följande beslutspunkter är nya och föreslås delegeras till förvaltningschef 
att besluta: 

• 13.2 Beslut om registrerads rättigheter i fråga om rättelse, radering, 
begränsning av behandling och överföring av personuppgifter till 
annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) 

• 13.3 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal utanför 
socialförvaltningens organisation som behandlar personuppgifter 
för socialförvaltningens räkning 

• 13.4 Beslut om att inte behandla personuppgifter efter invändning 
samt beslut att behandla personuppgifter trots invändning 
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• 13.5 Beslut om personuppgiftsincidenter ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten eller inte 

• 13.6 Bedöma om de registrerade ska få information vid en 
personuppgiftsincident 

 
Särskilt de två sista punkterna (13.5 och 13.6) har krav på att besluten sker 
skyndsamt. 
 
Bilaga: Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning där 
tillägg är markerade med grön text. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-15 
Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 89 
 
Skickas till 
Administrativ handläggare 
Socialförvaltningen 
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1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 103/2021 Dnr 2021/86  
 
Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 
Beslut 
Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna om ekonomiskt bistånd. 
 
Sammanfattning 
Senaste revideringen av riktlinjerna om ekonomiskt bistånd gjordes 2013. 
Sedan dess har det skett förändringar i lag och rättspraxis. För att 
riktlinjerna ska uppfylla sitt syfte har en revidering och uppdatering av 
riktlinjerna gjorts. 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd reviderades senast 2013. Sedan dess 
har det skett förändringar både i lag och rättspraxis vilket gjort att 
riktlinjerna inte längre fyller sitt syfta. Syftet med riktlinjerna är 
likabehandling inom Hultsfreds kommun när det gäller bidragsnivå och 
förutsättningar för rätt till ekonomiskt bistånd samt att vara ett stöd i 
handläggningen för den som ska fatta beslut. Det är inte möjligt att i 
riktlinjerna beskriva alla olika situationer eller behov som kan tänkas 
uppstå. Dessa riktlinjer beskriver därför några mer vanligt förekommande 
situationer och behov. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå i 
normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. Rätten till ekonomiskt 
bistånd ska dock alltid vara individuell. Vägledning ska även inhämtas från 
Socialstyrelsens allmänna, Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt 
bistånd samt domar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-21 
Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 90 
 
Skickas till 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Socialsekreterare IFO Vuxen 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 104/2021 Dnr 2021/87  
 
Revidering av riktlinjer för missbruk och 
beroende 
 
Beslut 
Socialnämnden antar de reviderade riktlinjerna om missbruk och beroende 
för vuxna. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna om missbruk och beroende för vuxna antogs av socialnämnden 
2012. Sedan dess har det skett förändringar i lag och rättspraxis. För att 
riktlinjerna ska uppfylla sitt syfte har en revidering och uppdatering av 
riktlinjerna gjorts. 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna om missbruk och beroende för vuxna antogs av socialnämnden 
2012. Sedan dess har det skett förändringar både i lag och rättspraxis vilket 
gjort att riktlinjerna inte längre fyller sitt syfte. Syftet med riktlinjerna är 
likabehandling inom Hultsfreds kommun när det gäller stöd och behandling 
för missbruk och beroende samt att vara ett stöd i handläggningen för den 
som ska fatta beslut. Vägledning ska även inhämtas från de nationella 
riktlinjerna för missbruk och beroende samt domar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-23 
Förslag till revidering av riktlinjer för missbruk och beroende 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 91 
 
Skickas till 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Sektion IFO Vuxen 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
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SN § 105/2021 Dnr 2021/85  
 
Ersättning för kostnader vid provisorisk 
dödsboförvaltning och gravsättning 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1.) Hultsfreds kommun ska ta ut en ersättning av dödsbo 
för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning 
respektive för gravsättning, samt därutöver för direkta 
utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag. 

2.) ta ut en timtaxa motsvarande 0,8 % av gällande 
prisbasbelopp för faktisk nedlagd handläggningstid. 

3.) timtaxan tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. 

4.) timtaxan tas inte ut om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme. 

 
Sammanfattning 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts, men 
har för det rätt till ersättning från dödsboet. Socialnämnden ska i vissa fall 
ansvara för en provisorisk dödsboförvaltning och får för det begära 
ersättning från dödsboet. Rimlig avgift är 0,8% av gällande prisbasbelopp 
per timme. 
 
Ärendebeskrivning 
I 18 kap. 2 § ärvdabalken anges under vilka omständigheter socialnämnden 
i en kommun ansvarar provisoriskt för förvaltningen av ett dödsbo. 
Bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar för att avlidna gravsätts 
finns i 5 kap. 2 begravningslagen. Enligt Hultsfred kommuns reglementet 
för socialnämnden så åligger det socialnämnden att ordna gravsättning 
enligt 5 kap 2 § begravningslagen. 
 
För de kostnader som dessa uppgifter medför har kommunen och 
socialnämnden rätt till ersättning från dödsboet i de fall det finns medel i 
dödsboet. Vid bestämmandet av den ersättning kommunen avser att ta ut, 
bör självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen beaktas. Till stor 
del utgörs kostnaderna för den egna personalens handläggning dvs. den tid 
som en handläggare lägger på arbetet med den provisoriska 
dödsboförvaltningen respektive gravsättningen. Därutöver kan det också 
finnas kostnader för direkta utlägg.  
Hultsfreds kommun har inte tidigare tagit ut någon avgift för provisorisk 
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dödsboförvaltningen eller gravsättning. Arbetet med provisorisk 
dödsboförvaltning och gravsättning kan vara mycket tidskrävande. I många 
fall ska kontakter tas med ett flertal myndigheter och det är rimligt att ta ut 
ersättning för handläggningen. 
 
En konstruktion av timtaxan efter prisbasbeloppet är väl lämpad, då taxan 
kommer att justeras årligen i samband med att riksdagen beslutar om 
gällande prisbasbelopp. En rimlig avgift att ta ut är 0,8 % av prisbasbelopp 
då detta ligger i linje med vad andra kommuner i Sverige valt att ta ut. 
Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen 
timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som kommunen 
haft för att utföra sitt uppdrag. 
 
Conny Daag, M, ställer fråga om socialförvaltningen kan påverka 
skyndsamheten vid handläggningen så inte gravsättningen dröjer. 
 
Marie Stjernström, sektionschef, svarar att det ligger på dödsboet att ordna 
med gravsättningen. Socialförvaltningen kan inte ge besked om eventuellt 
ekonomiskt bidrag innan utredningen är klar. Utredningen grundar sig på 
underlag som dödsboet måste lämna in. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-22 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 92 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 106/2021 Dnr 2021/43  
 
Komplettering av sammanställning av 
statsbidrag för 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens komplettering med de aktiviteter 
som föreslås för det nya statsbidraget om ett hållbart arbetsliv inom vård 
och omsorg. 
 
Sammanfattning 
I början av året redovisades vilka statsbidrag som sökts och vilka aktiviteter 
som planerats för perioden 2021-01-01 – 2021-04-30. Ett nytt statsbidrag 
har nu sökts. En komplettering av sammanfattningen har nu gjorts.  
 
Ärendebeskrivning 
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. Om 
fler statsbidrag söks ska dessa också redovisas för nämnden.  
I början av året redovisades vilka statsbidrag som sökts och vilka aktiviteter 
som planerats för nämnden (SN § 51/2021). Det gällde för perioden 2021-
01-01 till och med 2021-04-30. Ett nytt statsbidrag har nu sökts sedan dess: 
Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg – 737 120 kronor 
Syftet med stimulansmedlet är att långsiktigt främja ett hållbart arbetsliv 
vad gäller schema, heltidsarbete som norm samt dygnsvilan inom vård och 
omsorg. Projektet i Hultsfreds kommun fokuserar på Målilla och Mörlunda 
som är ett av våra samverkansområden. Projektet innebär att få till ett 
samarbete mellan olika arbetsplatser vad gäller schemaläggning. I arbetet 
ingår fackliga organisationer, arbetsplatser, enhetschefer och 
bemanningsenhet. Projektet är ett pilotprojekt och ska återredovisas till 
Socialstyrelsen i början av 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-23 
Sammanställning sökta statsbidrag 2021-01-01 – 2021-10-31 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 94 
 
Skickas till 
Socialchef 
Controller 
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SN § 107/2021 Dnr 2021/90  
 
Beslutsattestanter hos socialförvaltningen 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag på beslutsattestanter hos socialförvaltningen 
inför 2022.  
 
Sammanfattning 
Ett förslag till beslutsattestlista inför 2022 har tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år beslutar socialnämnden om vilka tjänstepersoner som ska ha 
behörighet för beslutsattest för socialförvaltningens fakturor. Nu har ett 
förslag till beslutsattestanter och ersättare inför 2022 tagits fram. I förslaget 
ingår alla ansvar som finns inom socialförvaltningen.  
 
Förslaget ligger med som bilaga till detta beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagd beslutsattestlista 
Kodplan för socialförvaltningen 2022 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 96 
 
Skickas till 
Controller 
Socialchef 
Verksamhetschefer 
Sektionschefer 
Enhetschefer 
Övriga beslutsattestanter 
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SN § 108/2021 Dnr 2021/89  
 
Taxor och avgifter för socialförvaltningen 2023 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer socialnämndens taxor inför budget 2023 enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Sammanfattning 
Förslag till taxor och avgifter för socialförvaltningen 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat direktiv på hur kommunens 
taxor ska räknas upp inför budget 2023. De avgifter som är lönebaserade 
räknas upp med 2,3 procent. De avgifter som inte är lönebaserade räknas 
upp med 2,0 procent. De avgifter som är lönebaserade baseras på andelen 
tjänster och löner som krävs för att leverera varan eller tjänsten. 
 
Ett undantag från direktiven har gjorts för verksamheten Stegens avgifter. 
Det beror på att verksamheten upplever svårigheter med att ha avgifter som 
inte är avrundade. När avgifterna inte är avrundade blir det mycket mynt att 
hantera. Uppräkningen av Stegens avgifter har därför gjorts med fem 
kronor på respektive avgift. 
 
Förslag till taxor och avgifter inför 2023 framgår av bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse med bilagt förslag till taxor 2023 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 97 
 
Skickas till 
Controller 
Avgiftshandläggare 
Verksamhets- och sektionschefer 
Enhetschefer 
Stegen 
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SN § 109/2021 Dnr 2021/46  
 
Rökdetektorlarm som tillbehör till 
trygghetslarm i ordinärt boende 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1.) rökdetektor ska ingå som en del i beslut om trygghetslarm. 
2.) rökdetektor ska ingå i nuvarande avgift för trygghetslarm. 

 
Sammanfattning 
För att öka tryggheten för den enskilde som är i behov av trygghetslarm 
kopplas nu en rökdetektor till larmet. Förslaget är att det ingår som en del i 
beslutet om trygghetslarm. Om den enskilde vill avstå ifrån att rökdetektor 
ska ingå som en del i trygghetslarmet dokumenteras det i den enskildes 
journal. Den enskilde kan när som helst meddela att man önskar koppla på 
rökdetektor till sitt trygghetslarm. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har i den senaste upphandlingen gällande 
trygghetslarm i ordinärt boende lagt option på att företagen som lämnar 
anbud ska kunna leverera även rökdetektorer som kan kopplas samman 
med trygghetslarmen. Förvaltningen ser det som en möjlighet att öka 
tryggheten för den enskilde. 
 
Förvaltningen föreslår att beslut om trygghetslarm inkluderar rökdetektor 
och att den enskilde som inte önskar att rökdetektor ingår får göra ett aktivt 
val att avstå från rökdetektor. Om den enskilde gör det valet dokumenteras 
detta i den enskildes journal. Den enskilde kan ändra sitt val när man 
önskar och då meddela att man vill koppla en rökdetektor till sitt larm.  
 
Det är av stor vikt att verksamheten får utbildning och information i 
samband med att rökdetektorer inför som en del i trygghetslarmet. 
Räddningstjänsten kommer att stå för de olika utbildningsinsatserna samt 
kostnaden för dessa. Grundläggande brandkunskap och extra utbildning för 
rökdetektorn. I utbildningen ingår även att tydliggöra vad som gäller för 
hemtjänstpersonalen (dag och natt) samt bemanningsenhetens personal vid 
larm. En återkommande utbildningsplan läggs in i årshjulet gällande 
utbildning för att garantera att ny personal får samma grundläggande 
kunskap. 
 
Frågan om ”falsklarm” och kostnaden för den har lyfts tillsammans med 
Räddningstjänsten. Förvaltningen och Räddningstjänsten är överens om att 
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inte fakturera den enskilde eller verksamheten för eventuella falsklarm. Det 
kommer troligen inte att ske så ofta då SOS Alarm har en kommunikation 
med den enskilde innan larmet skickas till räddningstjänsten. Om inte 
kommunikation kan ske så larmas räddningstjänsten, skulle det då vara ett 
”falsklarm” så kommer inte debitering att ske. 
 
Socialförvaltningen ansvarar för kostnader som uppstår för eventuella 
underhållsbrister, så som att verksamheten inte utför de provlarm som ska 
göras eller att företaget som levererar larmen inte sköter sitt underhåll 
utifrån det avtal som kommunen och företaget tecknat. 
 
Den redan framtagna larmrutinen som finns gäller även då rökdetektor kan 
kopplas till trygghetslarmet. Rutinen behöver kompletteras med att riktade 
utbildningsinsatser ska genomföras kontinuerligt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-24 
Socialnämnden 2021-06-09, § 61 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 98 
 
Skickas till 
Vård och omsorg, myndighet och verkställighet 
Avgiftshandläggare 
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SN § 110/2021 Dnr 2021/77  
 
Svar på revisionsrapport om granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Beslut 
Socialnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att yttra sig över 
personalchefens förslag till svar. 
 
Sammanfattning 
En granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts där 
revisionen vill ha ett svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast 31 
januari 2022. Personalchef har fått i uppdrag att samordna ett svar. 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en 
granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen ligger 
inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
En rapport har överlämnats till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden för beaktande 
och åtgärd. 
 
Revisorerna önskar svar senast 31 januari 2022. Rapporten har även 
lämnats för kännedom till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-26, § 232, att ge 
personalchefen i uppdrag att samordna ett svar från kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-10-22 
Granskningsrapport ”Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet”  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26, § 232 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, § 99 
 
Skickas till 
Socialnämndens arbetsutskott 
Socialchef 
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SN § 111/2021 Dnr 2021/91  
 
Utvärdering av feriepraktik 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Hultsfreds kommun erbjuder varje år feriepraktik till ungdomar som är 
folkbokförda i kommunen. Arbete har erbjudits i kommunala verksamheter 
och ideella föreningar. Nämnden får nu en redovisning av feriepraktiken år 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Ungdomar som fyller 16 år har förtur till feriepraktik, men även ungdomar 
i andra åldrar har erbjudits arbete i mån av plats. Det har funnits ett särskilt 
fokus på att erbjuda ungdomar som av olika skäl har behov av ett arbete 
under sommaren. Särskilda skäl kan vara social problematik, 
funktionsvariation eller annan form av ohälsa. För att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för ungdomarna har samarbetet med 
ungdomsenheten fortsatt och är en viktig del i vårt arbete med 
feriepraktiken. 
 
Arbetet med feriepraktik 2021 har varit lyckat och intresset är fortsatt stort. 
Årets årskull var ovanligt stor, därav var det väldigt många ansökningar. I 
år har arbetsmarknadsenheten erbjudit 200 ungdomar feriepraktik i 
kommunala och ideella föreningar varav 182 ungdomar har tackat ja. Totalt 
har 13 ideella föreningar i Hultsfred kommun tagit emot ungdomar 
sommaren 2021. 
 
Det har funnits en viss svårighet att placera ungdomar ytterområden på 
grund av obalans mellan antalet ungdomar och antal platser per ort. Vissa 
ytterområden har också mer ungdomar än tillgång på platser. Majoriteten 
av ungdomarna har dock blivit placerade på samma ort som de bor, om de 
inte angett annat önskemål. Då platser på annan ort blivit aktuella har gles 
kollektivtrafik, budget och ovilja från ungdomarna att resa gjort att vissa 
platser har blivit tomma.  
 
För första gången har det varit svårt att hitta arbetsplatser till alla 
ungdomar. Detta beror dels på att arbetsmarknadsenheten haft pengar till 
fler platser än vanligt eftersom enheten fått tillskott från staten och 
politiken lokalt. I och med detta har sektionen för arbete och integration 
inom individ- och familjeomsorgen fått ta nästan trettio egna platser. 
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Ekonomiskt utfall för årets feriepraktik ser ut på följande sätt; 
Budget var beräknat till 881 300 kronor. Utöver detta kom även tillskott på 
totalt 515 567 kr, varav 200 000 är kommunens egna tillskott och 
resterande från staten. Det totala utfallet är 1 367 913 kr, vilket ger ett 
överskott på 28 953 kr.  
 
Behovet av ett stort antal platser kvarstår till nästa år. Kommande årskullar 
ungdomar är ungefär lika stora som årets. Feriepraktiken är ett sätt för 
ungdomarna att komma i kontakt med arbetsmarknaden och få erfarenheter 
inför framtida arbetsliv. 2021 har det varit ovanligt svårt att få till platser 
för alla ungdomar. Detta beror delvis på att det varit väldigt många 
ungdomar att placera, men också på att en del arbetsplatser varit ovilliga att 
ta emot ungdomar med anledning av Covid-19 eller av andra anledningar. I 
och med detta har arbete och integration själva tagit hand om och handlett 
25% av ungdomarna detta år, vilket var ett sätt att lösa uppdraget men som 
inte är hållbart i långa loppet. 
 
Samtidigt som det finns ett behov av att ett stort antal ungdomar blir 
erbjudna feriepraktik finns det en uttalad målsättning för verksamheten att 
arbeta med kvalitet. Många ungdomar behöver idag tydlig handledning på 
arbetsplatsen. För att det ska fungera bra är det viktigt att både ungdomen 
och handledaren vet vad som förväntas av dem.  
 
Arbetet med feriepraktiken pågår året runt där arbetsmarknadsenheten på 
olika sätt arbetar för att förbättra sina rutiner och arbetssätt för att gynna 
ungdomarna. I år har man satsat särskilt på tydligare information till 
handledarna för att förebygga problem, vilket haft gott resultat. 
 
Redovisningen för nämnden visar också att Hultsfreds kommun per capita 
haft flest feriepraktikanter mellan 16-17 år i länet under sommaren 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering feriepraktik 2021 
 
Skickas till 
Arbete och integration 
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SN § 112/2021 Dnr 2021/3  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare ges tillfälle att lämna aktuella rapporter. 
 
Ärendebeskrivning 
Jonny Bengtsson, S, rapporterar från länsgemensam ledning i samverkans 
inspirationsdag kring hälsofrämjande arbete och psykisk ohälsa bland äldre 
den 2 december. Flera ledamöter och ersättare från nämnden deltog. Det 
var en intressant dag där man bland annat pratade om hur man ska bemöta 
äldre ur ett psykosocialt perspektiv. 
 
Per-Inge Pettersson, C, och Tomas Lockström, S, rapporterar från LUPP 
styrgrupp. Nu pågår sammanställningen av enkätsvaren från elever i 
årskurs åtta och gymnasiets år två. 
 
Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från 

- Ordförandeträff Kommunförbundet den 12 november 
- Verksamhetsdialog hälso- sjukvård- och rehabilitering (HSR) den 

15 november 
- Presidiemöte med barn- och utbildningsnämnden 
- Socialchefsdagar 24-26 november 
- Hjälpmedelsnämnden 
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SN § 113/2021 Dnr 2021/4  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Svar från Kalmar länstrafik på skrivelse om försenade och uteblivna tåg 
(Handlingsnr. 2021/980) 
Mötesanteckningar verksamhetsdialoger särskilt boende 2021-10-15 och 
2021-10-25 (Handlingsnr. 2021/983) 
Mötesanteckningar verksamhetsdialog myndighet vård och omsorg 2021-
08-17 (Handlingsnr. 2021/1031) 
Mötesanteckningar hälso- sjukvård och rehabilitering (HSR) 2021-11-15 
(Handlingsnr. 2021/1036) 
Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet 2021-10-06  
Protokoll från socialförvaltningens fackliga samverkan 2021-11-02 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2021-10-28 (Handlingsnr. 2021/988) 
Sammanträdestider för hjälpmedelsnämnden 2022 (Handlingsnr. 2021/992) 
Kommunfullmäktige 2021-11-08, § 121 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-10, § 69 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01, §§ 93, 95, 100-101 
Meddelande från Lena Hjelte till nämnden (Handlingsnr. 2021/1078) 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (Handlingsnr. 2021/1039) 
Dom från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsnr. 2021/1055) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 3 st (Handlingsnr. 2021/996, 984, 
979) 
Delegationsbeslut november 2021 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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SN § 114/2021 Dnr 2021/15  
 
Information från socialchef 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information lämnas av socialchef. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef informerar om  

- boendestödets lokaler kan eventuellt komma att flytta inom en snar 
framtid. 

- Katarina Dunhage Jakobsson kommer sluta som verksamhetschef 
och kommer få en annan anställning inom förvaltningen. 

- resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning bland äldre 
kommer vara klart först i april eller maj 2022. 
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God jul och gott nytt år 
 
 
Ordförande och nämnden önskar en god jul och ett gott nytt 2022. 
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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. 
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