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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-09 

1(3) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 10/2022 Dnr 2018/99  
 
Titulatur inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF) och socialpsykiatrin 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1.) använda titulaturerna stödpedagog, stödassistent och stödbiträde för 
medarbetare som arbetar inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF) och inom socialpsykiatrin.  

2.) arbetsgivaren i första hand ska anställa medarbetare som är behöriga 
för titulaturerna stödpedagog eller stödassistent. 

3.) följa upp frågan utifrån riskbedömningen i början av 2023. Det som 
ska följas upp är dels hur implementeringsarbetet gått och om några av 
de risker som framkommit i riskbedömningen har behövt åtgärdas, dels 
om det inneburit några förändringar utifrån ett brukarperspektiv.  

 
Sammanfattning 
Verksamheterna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
(OF) och socialpsykiatrin varierar och personalens uppgifter har olika 
karaktär. Socialnämnden har tidigare fattat beslut (SN § 127/2018) om att 
välkomna andra kompetenser än undersköterska inom OF:s verksamheter 
och inom socialpsykiatrin. Förvaltningen föreslår att använda titulaturerna 
stödpedagog, stödassistent och stödbiträde.   
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sedan ett par år tillbaka arbetat med frågan om nya 
titulaturer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättnings (OF) 
verksamheter. Frågan har vid några tillfällen diskuterats på socialnämndens 
arbetsutskott och socialnämnden, men något beslut har hittills inte fattats. 
Socialnämnden har tidigare fattat beslut om att välkomna andra 
kompetenser än undersköterska inom verksamhetsområdet, men något 
beslut om nya titulaturer har ännu inte fattats.  
 
Förvaltningen har och kommer ha ett stort behov av att rekrytera personal i 
framtiden. Vid rekrytering är personlig lämplighet viktig. Kunskaper inom 
metodik och pedagogik är grunden för att kunna stödja och motivera den 
enskilde. Enligt omvärldsbevakning ser vi att fler och fler kommuner 
ändrar sin titulatur inom OF:s verksamheter till andra titlar än 
undersköterska. Socialförvaltningen föreslår att använda titulaturerna 
stödpedagog, stödassistent och stödbiträde för medarbetare som arbetar 
inom OF och inom socialpsykiatrin.  
 
För titeln stödpedagog anser förvaltningen att något av nedanstående 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

kriterier behöver uppfyllas. Hela utbildningen ska ha en tydlig inriktning 
mot funktionshinderområdet. 

- en eftergymnasial specialisering om minst 200 poäng 
från yrkeshögskolan 

- 60 högskolepoäng  
- en kombination av yrkeshögskolepoäng och 

högskolepoäng som omfattar minst två terminers 
heltidsstudier  

 
Förvaltningen anser att slutförda studier inom något av nedanstående 
områden är lämpliga och ger titulaturen stödassistent:  

- Vård- och omsorgsprogrammet (GY11) 1 
- Barn- och fritidsprogrammet (GY11) 1 
- Annan utbildning / andra högskolekurser inom 

området som arbetsgivaren bedömer lämpliga, 
exempelvis behandlingsassistent eller fritidsledare 

 
Förvaltningen föreslår att de medarbetare som inte uppfyller något av 
ovanstående kriterier får titulaturen stödbiträde.  
 
En risk- och konsekvensanalys på ovanstående förslag har gjorts (se bilaga 
2) i samverkan med aktuella arbetsplatser, fackliga företrädare och 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren har också tagit fram en uppdragsbeskrivning 
som presenterats för fackliga företrädare (se bilaga 3).  
 
Det har genomförts MBL-förhandling med Kommunal och Vision. MBL-
protokollen bifogas till ärendet (se bilaga 4 och 5). Kommunal har till 
protokollet lagt ett yttrande då arbetsgivaren och Kommunal inte har nått 
en överenskommelse i frågan. I MBL-förhandling med Vision har en 
överenskommelse nåtts.    
 
Förvaltningen föreslår att en genomgång av samtliga anställda inom 
verksamhetsområdet ska göras för att kartlägga vilka medarbetare som ska 
ha vilken titulatur. Detta arbete kommer att genomföras under 2022 och 
innebär att samtliga medarbetare kommer att ha en ny titulatur senast 1 
januari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-04-28, § 39 
Tjänsteskrivelse 2021-12-17 
Bilaga 1: Förteckning över kurser 
Bilaga 2: Riskbedömning 
Bilaga 3: Uppdragsbeskrivning för medarbetare 
Bilaga 4: Protokoll från MBL-förhandling med Kommunals fackförbund 
2021-12-02 med yttrande från Kommunal 2021-12-15 
Bilaga 5: Protokoll från MBL-förhandling med Visions fackförbund 2022-

 
1 För icke slutförda studier, se bilaga 1 för sammanställning av kurser som anses vara tillräckliga 
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01-05 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-19, § 1 
 
Skickas till 
HR-konsult 
Ledningsgrupp vård och omsorg 
 

 

5



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-02-09 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 11/2022 Dnr 2022/9  
 
Uppföljning av internkontrollplan 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen av nämndens internkontrollplan 
för 2021. 
 
Sammanfattning 
Nämnden antar varje år en internkontrollplan med ett antal kontrollmål. 
Resultatet för 2021 års plan har nu sammanställts i en uppföljning.   
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden antog 2021-02-10, § 21, internkontrollplanen för 2021. Den 
innehåller sex olika kontrollområden. I planen står också hur de olika 
områdena ska kontrolleras och rapporteras under året. Nu har resultatet 
sammanställts för 2021, se bilaga. 
 
Efter beslut i nämnden kommer uppföljningen redovisas för 
kommunstyrelsen. Detta sker i form av en sammanställning av hela 
kommunens internkontroll under 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Internkontrollplan 2021 med uppföljning 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-19, § 3 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret, controller 
Socialchef 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 12/2022 Dnr 2021/70  
 
Internkontrollplan för socialnämnden 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag till internkontrollplan för socialnämndens 
verksamhetsområde 2022. 
 
Sammanfattning 
Nämnden antar varje år en internkontrollplan med ett antal kontrollmål. Ett 
förslag till internkontrollplan 2022 har nu tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018 om riktlinjer för intern kontroll. Intern 
kontroll ska fungera som en trygghet för alla inom kommunens 
organisation. Nämnden har varje år antagit en internkontrollplan för 
socialnämndens verksamhetsområden. Planen beskriver kontrollområden 
och hur och när kontrollen ska genomföras under året.  
 
Internkontrollplanen för 2021 har följts upp och nämnden har också 
diskuterat vilka områden som är intressanta att titta på 2022 (SN § 
92/2021). Utifrån detta har nu ett förslag till internkontrollplan för 2022 
tagits fram. 
 
I planen för 2022 finns totalt sju kontrollmål som ska följas upp under året, 
se bilaga.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-11-10, § 92 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Förslag till internkontrollplan 2022 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-19, § 4 
 
Skickas till 
Ekonomikontoret, controller 
Ledningsgrupper 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 13/2022 Dnr 2022/8  
 
Sammanställning av Lex Sarah-ärenden 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av interna utredningar enligt Lex Sarah som gjorts under 2021 
inom vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen. 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del av socialnämndens kvalitetsarbete gör förvaltningen interna 
utredningar efter rapport enligt Lex Sarah. Syftet med Lex Sarah är att 
verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till.  
 
Det är viktigt att komma till rätta med brister i verksamheten och att 
förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Skyldigheten 
innebär att all personal genast ska rapportera missförhållanden eller risk för 
missförhållande. Missförhållandet ska utredas av ansvarig chef och rättas 
till utan dröjsmål. Verksamhetschef eller sektionschef ansvarar därefter för 
att fatta beslut om avslut eller att föreslå arbetsutskottet besluta att anmäla 
händelsen vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Missförhållanden som anmäls vidare till IVO ska vara allvarliga och 
anmälan ska ske skyndsamt. 
 
Sammanlagt inom socialförvaltningen har 13 rapporteringar enligt Lex 
Sarah gjorts under 2021.  
 
En rapport har efter utredning bedömts som allvarlig och anmälts till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I det fallet avslutade IVO ärendet 
och vidtog inga ytterligare åtgärder. 
 
Fråga 
Tomas Lockström, S, har fått till sig en fråga från en invånare. Denne 
undrar om det görs kontroller av att hemtjänsten utför de insatser som den 
enskilde beviljats?  
Marie Stjernström, socialchef, svarar att det ingår i uppföljningen som 
biståndshandläggaren gör med den enskilde. Även i kommande 
internkontrollplan finns det delvis med. Då genom att kontrollera att det 
finns aktuella och uppdaterade genomförandeplaner för den enskilde.  
Per-Inge Pettersson, C, framför att uppdraget att göra en uppföljning med 
den enskilde ligger på myndighet vård och omsorg.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Sammanställning av Lex Sarah-ärenden 2021 inom vård och omsorg 
Sammanställning av Lex Sarah-ärenden 2021 inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-19, § 2 
 
Skickas till 
Ledningsgrupper, för kännedom 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 14/2022 Dnr 2021/92  
 
Högsta godtagbara hyreskostnad vid beräkning av 
ekonomiskt bistånd 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden  

1. upphäver nämndens beslut fattat 2022-01-12, SN § 3/2022. 
2. ändrar högsta godtagbara hyreskostnad för 2022 enligt nedanstående vid 

beräkning av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 
 
Sammanfattning 
Vid beräkning av ekonomiskt bistånd utgår bistånd för rimlig boendekostnad. 
Rimlig boendekostnad är framräknat genom vad som är rimligt för en 
låginkomsttagare på orten i förhållande till större bostadsföretag. Nedanstående 
tabell visar därmed en rimlig boendekostnad för 2022 i Hultsfreds kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2022-01-12, § 3, om högsta godtagbara 
hyreskostnader vid ekonomiskt bistånd. Det har visat sig att en felberäkning 
gjorts då fel underlag använts och beräkningen gjordes på 2020 års hyror. Ny 
beräkning är gjord utifrån 2021 års hyror. 
 
Försörjningsstöd utöver riksnorm kan lämnas för skäliga kostnader för ett antal 
behovsposter. En av dessa behovsposter är boendekostnad. Utgångspunkten vid 
bedömningen av vad som är en skälig boendekostnad bör vara vad en 
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör 
även relateras till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större 
bostadsföretag på orten. Utifrån detta har det sedan tidigare framräknats vad 
som är en rimlig hyreskostnad för en låginkomsttagare i Hultsfreds kommun. 
Varje år revideras denna hyreskostnad utifrån den hyreshöjning som Hultsfreds 
Bostäder förhandlar fram. För 2022 är hyreshöjningen om 3 %. Därmed anses 
högsta godtagbara hyra exklusive hushållsel för 2022 vara enligt nedanstående 
tabell: 
 
             
   Högsta  Genomsnittskostnad/lägenhetsstorlek   
   Storlek Hultsfreds bostäder    
Familjetyp   F-kassan Lgh-typ Ant kvm Kostnad   
1-2 vuxna  60 kvm 1 rok 39,9 3 780 kr   
1-2 vuxna + 1 b  80 kvm 2 rok 61,6 5 470 kr   
1-2 vuxna + 2 b  100 kvm 3 rok 76,6 6 190 kr   
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1-2 vuxna + 3 b  120 kvm 4 rok 97,3 6 990 kr   
1-2 vuxna + 4 b  140 kvm  5 rok 118,5 8 230 kr   
1-2 vuxna + 5 b   160 kvm 6 rok 146,5 11 550 kr   

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-26 
 
Skickas till 
Individ- och familjeomsorgen, sektion Vuxen 
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Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 15/2022 Dnr 2022/13  
 
Information om innovationsfond 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om beviljat projekt för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
 
Ärendebeskrivning 
Marie Stjernström, socialchef, informerar om ett nytt projekt för 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Projektet har initierats av HR-
konsulterna Kajsa Allvin och Sandra Örmander.  
 
Hela beloppet för projektet på knappt 100 tusen kronor har beviljats av 
kommunens Innovationsfond, och är också det första projektet som fonden 
beviljat. 
 
Syftet med projektet är att främja kompetensförsörjning, både på kort och 
lång sikt, genom att knyta an studenter till kommunens verksamheter. 
Många studenter bor på annan ort, men kan söka sig hit för praktik. 
Hitintills har detta kunnat innebära dubbla hyror för studenten under 
praktiktiden, som kan leda till att man avstår praktik i kommunen. Projektet 
innebär därför möjligheten för kommunen som arbetsgivare att erbjuda en 
lägenhet under praktiktiden, i samarbete med AB Hultsfreds Bostäder. 
Planen är att ta emot studenter i höst för utvärdering år 2023.  
 
Den skriftliga projektplanen kommer skickas ut till nämndens ledamöter 
och ersättare. 
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Socialnämnden 
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SN § 16/2022 Dnr 2022/2  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare på mötet får möjlighet att lämna aktuella rapporter. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från 

- Hjälpmedelsnämnden 2022-01-27. 
- LUPP styrgrupp 2022-02-09 tillsammans med Tomas Lockström, S. 

Diskussion fördes bland annat om att det är viktigt att återkoppla de 
positiva resultaten av enkäten till både vårdnadshavare och skolan. 

- Kommunala Pensionärsrådet 2022-02-16 har ställts in på grund av 
den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället. 

 
Marie Stjernström, socialchef, rapporterar om 

- Heltidsmåttet för nattarbetande personal inom vård och omsorg har 
sänkts med en halvtimme per arbetspass, med bibehållen lön.  

- På grund av covid-19 finns en trötthet inom vård och omsorg. 
Många inbeordras och jobbar på dag efter dag på grund av hög 
frånvaro bland personalen. De gör ett bra jobb och de viktigaste 
uppdragen utförs. 

- Restriktionerna på grund av covid-19 lättar idag för allmänheten 
med gäller fortsatt för personalen inom vård och omsorg.  

 
Conny Daag, M, rapporterar om nämndens gratulation av 100-åring 2022-
02-09.  
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SN § 17/2022 Dnr 2022/1  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Anmälan om personuppgiftsincident (Handlingsnr. 2022/3) 
Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet 2021-12-16 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2022-01-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-11, § 15 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-19, §§ 5-6 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 7 stycken (Handlingsnr. 2022/77, 
2022/70, 2022/56, 2022/55, 2022/54, 2022/22, 2022/14) 
Delegationsbeslut januari 2022 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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SN § 18/2022 Dnr 2019/73  
 
Information om bokslut 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
En första information om socialnämndens ekonomiska resultat 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Springfeldt, controller, visar ett första utkast på det ekonomiska 
resultatet för socialnämnden 2021.   
 
Resultatet kommer analyseras vidare och återkommer till nämnden.  
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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 Nathalie Gustafsson*, SD  X       

 
*Deltog på distans via Teams. 
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