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Sammanträdesdatum  
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Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 25 februari 2022 kl. 13:00-14:45 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

Övriga deltagande Frida Wennermark, Ensolution 
Maria Springfeldt, controller 
Gun-Britt Axelsson*, KD, ej tjänstgörande ersättare 
Marie Stjernström, socialchef 
Josephine Larsson, sekreterare 
 
*Deltog på distans via Teams. 

 
  
Utses att justera Jonny Bengtsson       

                                            
Underskrifter Paragrafer 19 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2022-02-25 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2022-03-21 Datum för anslags 

nedtagande 2022-04-13 
    
  
Förvaringsplats av protokollet  Socialkontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 
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SN § 19/2022 Dnr 2019/73  
 
Slutredovisning av genomlysning av OF:s 
verksamheter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Presentation av slutredovisning av genomlysning av omsorgen om personer 
med funktionsnedsättnings (OF:s) verksamheter. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet beslutade 2021-09-22, § 73, att ge 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.  
 
Förvaltningen har anlitat företaget Ensolution att genomföra 
genomlysningen. Frida Wennermark, konsult på Ensolution, presenterar på 
dagens sammanträde resultatet för nämnden. 
 
Ensolution har samlat in alla uppgifter kring ekonomi och statistik som 
funnits för OF under 2021. Genomlysningen har varit total och inte uteslutit 
något. Standardinsatser har tillsammans med förvaltningen kopplats rätt, 
kvalitetssäkrats och validerats. För att få fram kostnaden per brukare har tre 
olika metoder använts: insatsernas volym, insatsmix och styckkostnad. 
Insatsernas volym är hur mycket insatser som beviljats till hur många 
brukare. Insatsmix handlar om insatstyp och olika kombinationer av 
insatser utifrån brukarens behov. Styckkostnad handlar om effektiviteten i 
utförarorganisationen, resurstilldelning, planering och flexibilitet. De två 
första metoderna kan styras från myndighetsutövningen, medan den tredje 
metoden styrs vid verkställandet. Det är viktigt att ta hänsyn till alla delar 
för att kunna påverka slutresultatet. 
 
Resultatet för insatser inom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) visar att Hultsfreds kommun har en hög andel 
brukare och samtidigt en hög kostnad per brukare. Kommunens kostnad per 
dygn för en plats på gruppbostad är jämförelsevis hög, medan kostnaden 
för servicebostad är låg. Kostnaden för gruppbostad påverkas främst av en 
hög kostnad på gruppbostaden på Gränsgatan i Hultsfred. Kostnaden för 
korttidsvistelse i egenregi och personlig assistans är också jämförelsevis 
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hög. Kostnaden för personlig assistans beror på att kommunen gjort en 
annan bedömning än när Försäkringskassan avslagit. Det betyder att 
kommunen beviljar ett högre antal timmar. 
 
Diskussion kring presentationen förs på nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Slutpresentation av genomlysning OF 
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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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