
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Socialförvaltningen, Revelj 16 mars 2022 kl. 13:00-17:30 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

Övriga deltagande Marie Pihl, verksamhetschef vård och omsorg §§ 20, 30 
Maria Springfeldt, controller § 22 
Camilla Svensson, sektionschef § 26 
Gun-Britt Axelsson, KD, ej tjänstgörande ersättare** 
Sanne Nytorpet, KD, ej tjänstgörande ersättare 
Jenny Velinder*, V, ej tjänstgörande ersättare 
Marie Stjernström, socialchef 
Eva Didrikson, sekreterare 
*Deltog på distans via Teams. 
**Under föredragningarna. 
 
Detta protokoll har justerats digitalt. 

 
  
Utses att justera Jonny Bengtsson       

                                            
Underskrifter Paragrafer 20-35 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Eva Didrikson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2022-03-16 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2022-03-23 Datum för anslags 

nedtagande 2022-04-15 
    
  
Förvaringsplats av protokollet  Socialkontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Eva Didrikson 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

   
 
 

Ärendelista  2022-03-16 
 

 
§ 20 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 21 Gemensamt sammanträde med barn- och 
utbildningsnämnden i Sessionssalen kl. 
13:30 

  

§ 22 Ekonomiskt resultat 2021 2019/73  

§ 23 Information till nämnd om 
tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
vård och omsorg 2022 

2022/24  

§ 24 Information om rapportering till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
av beslut som inte verkställts 

2021/63  

§ 25 Redovisningar av rapportering till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
av beslut som inte verkställts 2021 

2021/63  

§ 26 Tillgång till Hultsfreds kommuns 
verksamhetssystem för socialregister för 
den gemensamma familjerätten i 
Oskarshamns kommun 

2022/18  

§ 27 Anmälan av socialnämndens behandlingar 
av personuppgifter 

2021/59  

§ 28 Tillägg i nämndens delegationsordning om 
omkostnadsersättning över norm 

2021/82  

§ 29 Uppföljning av verkställighet av 
socialnämndens beslut 2021 

2021/66  

§ 30 Information om beslut från KSAU om 
Knektagårdsområdet 

2016/27  

§ 31 Information om beslut från KSAU om 
nybyggnation av gruppbostad i Hultsfred 

2019/68  

§ 32 Information om nattarbetstid 2022/22  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Rapporter 2022/2  

§ 34 Anmälningsärenden 2022/1  

§ 35 Ändring av datum för nämnd i maj samt 
planering av verksamhetsbesök på höstens 
nämnder 
 
Närvarolista 

2021/75  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 20/2022 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Lägesrapport om arbetet med till- och ombyggnationen av kommunens 
särskilda boenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med till- och ombyggnationen av kommunens särskilda boenden 
pågår enligt planeringen. 
 
Den 24 augusti 2022 planeras en invigningsfest för det särskilda boendet på 
Vetlandavägen 55 i Målilla. Inbjudningar kommer skickas ut. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 21/2022   
 
Gemensamt sammanträde med barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Gemensamt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Svenson från kultur- och fritidsförvaltningen informerar om 
resultatet från LUPP-enkäten 2021. LUPP styrgrupp har valt ut frågor som 
man ansåg sticka ut ur resultatet. Dessa frågor ska arbetas vidare med i 
form av fördjupande diskussioner på elevråd och tre ungdomsforum. Dessa 
ska ske på skolan Prolympia i Virserum, Albäckskolan i Hultsfred samt 
Hultsfreds gymnasium. När detta är klart kan de komma förslag på 
åtgärder. 
 
Diskussion förs om rådande världsläge. Alla kommuner har utifrån 
massflyktsdirektivet fått i uppdrag att se över hur många 
evakueringsbostäder man kan tillhandahålla. Det innebär boende och tre 
mål mat per dag. Hultsfreds kommun kan tillhandahålla platser till 55 
personer. Skola och förskola kommer kunna erbjudas med viss väntetid. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 22/2022 Dnr 2019/73  
 
Ekonomiskt resultat 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Controller Maria Springfeldt presenterar nämndens bokslut för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Bokslutet 2021 för socialnämnden är ett underskott på 7,652 miljoner 
kronor. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och 
psykiatrin går med störst underskott. 
 
Ersättning från staten för sjuklöner 2021 har landat på 2 823 526 kronor. 
Socialnämnden har också haft högre kostnader för sjuklöner 2021. 
Statsbidragets påverkan på resultatet blev omkring 600 tusen kronor.  
 
Kostnader för övertid var också högre under 2021 än normalt. Kostnaden 
har ökat med 46,9 % sedan 2019.  
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) får ett totalt underskott på 1,121 
miljoner kronor. Det är sektionerna för vuxen respektive arbete och 
integration som får ett underskott. Inom vuxen går HVB missbruk, skyddat 
boende och kontoret med underskott. Inom arbete och integration går 
arbetsmarknadsenheten med ett underskott.  
 
Äldreomsorgen (ÄO) får ett totalt överskott på 3,862 miljoner kronor. 
Särskilt boende och hemtjänst går med underskott. Anledning till 
överskottet beror på olika statsbidrag till äldreomsorgen under året.  
 
OF får ett totalt underskott på 6,883 miljoner kronor. Störst underskott får 
personliga assistenter och gruppbostäder.  
 
Psykiatrin får ett totalt underskott på 4,838 miljoner kronor. Det största 
underskottet står externa placeringar för. Socialpsykiatrin går också med 
underskott.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport bokslut 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-23, § 7 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 23/2022 Dnr 2022/24  
 
Information om tillämpningsanvisningar för 
avgifter inom vård och omsorg 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger information om tillämpningsanvisningar för 
beräkning av avgifter inom vård och omsorg 2022 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av tillämpningsanvisningar för avgifter inom vård och omsorg 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Avgiftshandläggare redovisar för nämnden hur avgifter inom vård och 
omsorg räknas ut enligt tillämpningsanvisningarna för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tillämpningsanvisningar för avgifter inom vård och omsorg 2022 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-25, § 14 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 24/2022 Dnr 2021/63  
 
Information om rapportering till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) av beslut som inte 
verkställts 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
av beslut som inte verkställts. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef informerar om brev från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om rapportering av beslut som inte verkställts. Det handlar bland 
annat om rapportörer samt en utveckling av e-tjänsten från och med 2022-
04-01. Rapporterande nämnden behöver se till att rutiner finns på plats 
inom nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Informationsbrev från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inkommit 
2022-02-16 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 25/2022 Dnr 2021/63  
 
Redovisningar av rapportering till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) av beslut som inte 
verkställts 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information till nämnd om rapporterade beslut som inte är verkställda till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller perioden 2021-
07-01 – 2021-09-30. 
 
Ärendebeskrivning 
Det är totalt tio beslut rapporterade som inte verkställda till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) under tredje kvartalet 2021. 
 
Kontaktperson enligt LSS  
Alla beslut är verkställda. 

Boende i form av gruppbostad enligt LSS 
Inget. 

Äldreomsorgen - Särskilt boende enligt SoL 
Tio beslut om särskilt boende är inte verkställda. Alla har blivit erbjudna 
men själva valt att bo kvar hemma med hemtjänst.  

Individ- och familjeomsorgen (IFO) - SoL  
Det finns inga ärenden från IFO som inte är verkställda inom tre månader. 
 
I samtliga ärenden görs uppföljning av handläggare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-19 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-23, § 10 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 26/2022 Dnr 2022/18  
 
Tillgång till Hultsfreds kommuns 
verksamhetssystem för socialregister för den 
gemensamma familjerätten i Oskarshamns 
kommun 
 
Beslut 
Socialnämnden ger den gemensamma familjerätten som utgår från 
Oskarshamn tillträde till Hultsfreds kommuns IT-system för 
socialregisteruppgifter. 
 
Sammanfattning 
Tillgång till socialregisteruppgifter för anställda hos den gemensamma 
familjerätten Oskarshamn. 
 
Ärendebeskrivning 
Familjerätten för Hultsfred, Högsby och Oskarshamn är gemensam sedan 
2020-09-01. Oskarshamn är värdkommun och ansvarar för verksamheten. 
 
Familjerätten i Oskarshamn har i dagsläget inte tillgång Hultsfred 
socialtjänsts socialregister vilket medför merarbete för både Oskarshamn 
och Hultsfred. Familjerättssekreterarna i Oskarshamn får ringa personal vid 
individ- och familjeomsorgen i Hultsfred som får börja med att leta på olika 
ställen efter dessa uppgifter. Uppgifterna kan inte hämtas genom ett 
knapptryck utan det krävs att den som tar fram uppgifterna läser igenom 
olika dokument och gör en manuell sammanfattning. Personalen i Hultsfred 
har inte alltid kännedom om familjerättens behov av uppgifter. Det kan 
därför bli tidskrävande att få fram rätt uppgifter och att säkerhetsställa 
rättssäkerheten.  
 
Familjerätten handlägger ett hundratal ärenden per år. Familjerätten har 
tillgång till Hultsfreds IT-system Treserva och de kan enkelt tekniskt få 
behörighet även till Hultsfreds kommuns socialregister. Regelbunden 
kvalitetskontroll kommer ske två gånger per år. 
 
Samtliga familjerättssekreterare har skrivit på sekretessförbindelse samt fått 
personlig delegation från Hultsfreds socialnämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Personuppgiftsbiträdesavtal central familjerätt 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-23, § 9 
Tjänsteskrivelse – justerad 2022-03-11 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Skickas till 
Sektionschefer 
Oskarshamns kommun, familjerätten 
Dataskyddsombudet, för kännedom 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 27/2022 Dnr 2021/59  
 
Anmälan av socialnämndens behandlingar av 
personuppgifter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen om anmälan av socialnämndens 
behandlingar av personuppgifter och aktuella registerförteckning till 
protokollet. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens dataskyddsombud har begärt in och granskat nämndens 
registerförteckning enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Förvaltningen 
har därefter gjort en genomgång och uppdaterat samt kompletterat 
förteckningen. Den aktuella registerförteckningen med dess behandlingar 
anmäls nu till nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
behandlas inom socialförvaltningen. Nämnden har därmed ett ansvar för att 
uppgifterna hanteras på ett korrekt sätt utifrån gällande lagstiftning, såsom 
dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen.  
 
Förvaltningen upprättar så kallade behandlingar över de personuppgifter 
som hanteras. Det är en blankett per behandling som bland annat beskriver 
syftet med att uppgifterna hanteras och hur hanteringen av känslig 
information säkras. Extra känsliga personuppgiftsbehandlingar ska föregås 
av en skriftlig konsekvensbedömning av ansvarig chef. Blanketterna 
undertecknas enligt nämndens delegationsordning av nämndens 
ordförande. Av dessa behandlingar sammanställs en registerförteckning 
som granskas och uppdateras en gång per år.  
 
Nämndens dataskyddsombud har gått igenom nämndens behandlingar av 
personuppgifter, och rekommenderat en årlig genomgång. Ansvariga chefer 
har utifrån granskningen gått igenom och justerat sina behandlingar. 
Inaktuella behandlingar har avslutats och man har kompletterat med 
eventuella nya behandlingar. Konsekvensbedömningar har också skrivits 
när detta behövts. Resultatet av denna genomgång och uppdatering anmäls 
nu till nämnden, se bilagor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-08-05 
Bilaga 1: Brev efter granskning från dataskyddsombud 
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Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Bilaga 2: Socialnämndens registerförteckning 
Bilaga 3: Behandlingar av personuppgifter enligt GDPR inom 
socialförvaltningen, med eventuella konsekvensbedömningar 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-25, § 11 
 
Skickas till 
Dataskyddsombudet 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 28/2022 Dnr 2021/82  
 
Tillägg i nämndens delegationsordning om 
omkostnadsersättning över norm 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1.) ger delegation till arbetsutskottet att besluta om 
omkostnadsersättning över norm till familjehem och jourhem. 

2.) lägger till delegationen i punkt 2.8. 
3.) uppdrar till förvaltningen att kontrollera delegationen för beslut om 

olika typer av arvode. 
 
Sammanfattning 
Socialnämndens delegationsordning behöver kompletteras med delegation 
till arbetsutskottet gällande beslut om omkostnadsersättning till familje- 
och jourhem som är över norm. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beslutanderätt vad gäller frågor som direkt rör 
nämndens verksamhetsområden. Nämnden kan i sin tur flytta över sin 
beslutanderätt till utskott, förtroendevalda och anställda. Detta kallas att 
delegera. Nämnden fattar beslut om vilka som kan få delegation och kan 
även besluta om att återta delegationen. Socialnämndens 
delegationsordning visar vem eller vilka som i nämndens ställe får fatta 
beslut i olika ärendetyper. 
 
Socialnämnden beslutade 2022-12-08, § 102, att uppdatera nämndens 
delegationsordning efter årlig genomgång. Det har nu uppmärksammats att 
det saknas delegation för arbetsutskottet att besluta i fråga om 
omkostnadsersättning över norm till familjehem och jourhem.  
 
Förslaget är därför att under punkt 2.8 i delegationsordningen lägga till den 
saknade delegationen, tillägget avser b): 
Beslut: Beslut om omkostnadsersättning till familjehem och jourhem över 
norm 
Delegat: Utskott   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Bilaga: Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning där 
tillägg är markerade med grön text, sida 9. 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-25, § 12 
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2022-03-16 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Skickas till 
Individ- och familjeomsorgen (IFO), sektion barn och familj 
Ledningsgrupp IFO 
Administrativ handläggare 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 29/2022 Dnr 2021/66  
 
Uppföljning av verkställighet av 
socialnämndens beslut 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Uppföljning av socialnämndens beslut helåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
När nämnden har fattat ett beslut som behöver verkställas ska dessa beslut 
följas upp. Detta sker varje år och halvår och redovisas sedan för nämnden. 
Sammanställning av dessa beslut med en kort nulägesrapport finns med 
som bilaga. 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 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Socialnämnden den 15 september 2021 
• Statistik över sjukfrånvaro 2021, Dnr. 2020/72 
• Ansökan om godkännande för valfrihetssystem (LOV) i hemtjänst: 

Hero Care Bemanning Oskarshamn AB, Dnr. 2021/58 
 

Socialnämnden den 13 oktober 2021 
• ”Det blir så mycket bättra för äldre i Kalmar län” (Information från 

socialchef), Dnr. 2021/15 
 

Socialnämnden den 10 november 2021 
• Förberedelse inför internkontrollplan för socialnämnden 2022, Dnr. 

2021/70 
 

Socialnämnden den 8 december 2021 
• Ersättning för kostnader vid provisorisk dödsboförvaltning och 

gravsättning, Dnr. 2021/85 
• Rökdetektorlarm som tillbehör till trygghetslarm i ordinärt boende, 

Dnr. 2021/46 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-11 
Uppföljning av verkställighet av socialnämndens beslut helåret 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-23, § 13 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 30/2022 Dnr 2016/27  
 
Information om beslut från KSAU om 
Knektagårdsområdet 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1.) lägger informationen till protokollet. 
2.) ger verksamhetschef Marie Pihl i uppdrag att återkomma när det 

finns frågor för nämnden att ta ställning till.  
 
Sammanfattning 
Information om beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) om 
Knektagårdsområdet i Hultsfred. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ser över Knektagårdsområdet i Hultsfred. Frågan har nu varit 
uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Arbetsgruppen har ett 
fortsatt uppdrag att se över området.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01, § 26, med bilagorna: 
Tjänsteskrivelse och sammanställningar 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-23, § 15 
 
Skickas till 
Verksamhetschef vård och omsorg 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 31/2022 Dnr 2019/68  
 
Information om beslut från KSAU om 
nybyggnation av gruppbostad i Hultsfred 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1.) lägga informationen till protokollet. 
2.) förvaltningen återkommer när det finns frågor för nämnden att ta 

ställning till. 
 
Sammanfattning 
Information om beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) om 
nybyggnation av en gruppbostad i Hultsfred. 
 
Ärendebeskrivning 
Frågan om nybyggnation av en gruppbostad i Hultsfred har varit uppe på 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Arbetet fortsätter kring att utreda 
behov, lämplig plats med mera.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01, § 27, med bilaga: 
Tjänsteskrivelse 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-23, § 16 
 
Skickas till 
Verksamhets- och enhetschef 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 32/2022 Dnr 2022/22  
 
Information om nattarbetstid 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om nattarbetstid inom vård och omsorg. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialchef Marie Stjernström informerar om arbetet med nattarbetstid inom 
vård och omsorg. Facket Kommunal har lämnat in en namninsamling mot 
den ändrade arbetstiden för nattpersonal.  
 
Den nya arbetstiden, som innebär en halvtimme kortare arbetstid per pass 
med bibehållen lön, börjar gälla den 1 april. Förvaltningen kommer dock 
backa och föra en dialog med facket, vilket Kommunal är nöjda med. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-23, § 17 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 33/2022 Dnr 2022/2  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare på mötet får möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från länsgemensam ledning samt möte 
med PRO (Pensionärernas Riksorganisation).  
 
Socialchef Marie Stjernström informerar om utkast till gemensam målbild 
för god och nära vård i Kalmar län. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 34/2022 Dnr 2022/1  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Protokoll socialförvaltningens fackliga samverkan 2022-01-11 och 2022-
02-01 
Beslut från Arbetsmiljöverket (Handlingsnr. 2022/268) 
Information från Inspektionen för vård och omsorg (Handlingsnr. 
2022/205) 
Delegationsbeslut beslutsattestanter (Handlingsnr. 2022/207) 
Kommunfullmäktige 2022-02-07, §§ 5, 16 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-23, §§ 8, 18, 19 
Lex Sarah, 3 st (Handlingsnr. 2022/137, 135, 213) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 19 st (Handlingsnr. 2022/275, 274, 
266, 262, 265, 260, 247, 238, 237, 222, 195, 185, 184, 182, 181, 178, 177, 
132, 131) 
Mejl till socialnämnden (Handlingsnr. 2022/133) 
Delegationsbeslut februari 2022 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 35/2022 Dnr 2021/75  
 
Ändring av datum för nämnd i maj samt 
planering av verksamhetsbesök på höstens 
nämnder 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1.) ändrar datum för socialnämndens sammanträde 2022-05-04 till 
2022-05-05. 

2.) ger arbetsutskottet i uppdrag att planera verksamhetsbesök till 
nämnden under andra halvårsskiftet, samt förbereda frågor till 
respektive verksamhet. 

 
Sammanfattning 
Ändring av datum för nämnd i maj samt planering av verksamhetsbesök på 
höstens nämnder. 
 
Ärendebeskrivning 
Det finns behov av att ändra datumet för nämndens sammanträde i maj 
2022. Det finns också behov av att sätta datum för verksamhetsbesök på 
nämnden under hösten 2022.  
 
Skickas till 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
Arbetsutskottet 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-03-16 

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** Gun-Britt Axelsson, 

KD*** 
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. 
**Deltog under föredragningarna men inte vid beslut. 
***Tjänstgörande ersättare vid beslut men inte under föredragningarna. 
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