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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 36/2022 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om den pågående om- och tillbyggnationen av särskilda 
boenden inom äldreomsorgen.  
 
Ärendebeskrivning 
Det särskilda boendet i Målillas ombyggnation går enligt plan. En 
invigningsfest är planerad till den 24 augusti. Inflyttningen är planerad till 
september. 
 
Även arbetet med till- och ombyggnation av boendet på Aspedalsgatan i 
Hultsfred går enligt plan. Boendet har påverkats redan nu av att 
byggnationen pågår. Även gruppbostaden på Lindvägen behöver bygga om 
för brandlarm och värme som tidigare gått via boendet på Aspedalsgatan.  
 
Just nu har ett tjugotal personer beslut om plats på särskilt boende, men inte 
flyttat in ännu. Av dessa har de flesta erbjudits plats men tackat nej. Ingen 
har väntat längre än tre månader på att få ett erbjudande.  
 
Avgiftshandläggare Eva Didrikson informerar nämnden om hur de ökade 
hyrorna påverkat de som flyttat in i en ny lägenhet på särskilt boende. De 
med lägst inkomst har fått ett ökat bostadstillägg som kompenserar för den 
ökade hyran. Det är främst enskilda med medelinkomst som påverkats, men 
har då oftast en egen buffert som överstiger 100 tusen kronor. Det är långa 
handläggningstider för bostadstillägg på Pensionsmyndigheten. Alla som 
ansökt om en höjning har inte fått sitt beslut än.  
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1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 37/2022 Dnr 2020/72  
 
Statistik över sjukfrånvaro på 
socialförvaltningen helåret 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av statistik över sjukfrånvaro inom socialförvaltningen 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande ber nämnden ta med sig frågor till planerade verksamhetsbesök 
på nämnden under hösten 2022.  
 
Statistiken över frånvaro på grund av sjukdom visar liknande siffror för 
socialförvaltningen och hela kommunen. Andelen kort frånvaro är omkring 
4-5 procent, medan långtidsfrånvaron ligger på drygt 1,6 procent. Andelen 
medarbetare som varit frånvarande på grund av sjukdom fler än sex gånger 
under året har ökat något inom förvaltningen men minskat något totalt. Det 
beror sannolikt på att pandemin fortsatt påverka socialförvaltningen i större 
utsträckning än övriga förvaltningar.  
 
När man tittar på frånvaron månad för månad syns ett jämnare mönster 
2021 jämfört med 2020 som hade flera stora toppar. Förvaltningen och 
kommunen totalt följer i stort samma kurva.  
 
Det är en ökad sjukfrånvaro hos yngre medarbetare under 2021. Bland 
manliga medarbetare generellt ökar närvaron med åldern. Bland kvinnliga 
medarbetare generellt ökar i stället frånvaron med åldern. Under 2021 hade 
äldreomsorgen störst andel sjukfrånvaro, medan individ- och 
familjeomsorgen (IFO) hade minst. IFO har i större utsträckning haft 
möjlighet att arbeta hemifrån trots milda förkylningssymtom.  
 
Den orsak som varit vanligast vid långtidsfrånvaro har varit privata orsaker. 
En fjärdedel har varit en kombination av arbetsrelaterade och privata 
orsaker. Cirka en tiondel har berott på psykiska eller fysiska 
arbetsförhållanden.  
 
Utifrån 2021 års statistik finns inget uppdrag om riktade handlingsplaner 
för att minska sjukfrånvaron på vissa arbetsplatser. I stället har varje 
arbetsplats fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur de på bästa 
sätt skapar förutsättning för återhämtning och välmående efter pandemin.  
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2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2021-08-31, § 59 
Socialnämnden 2021-09-15, § 69, med yrkande från Lena Hjelte, SD 
Presentation sjukfrånvaro helåret 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-15, § 20 
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1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 38/2022 Dnr 2022/28  
 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av förvaltningens patientsäkerhetsberättelse för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
En patientsäkerhetsberättelse ska skrivas varje år när en verksamhet bedrivs 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Innehållet ska ge svar på hur det 
systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet bedrivits under året, 
vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som uppnåtts.  
 
Arbetet kring den enskilde brukaren handlar till stor del om samverkan – 
både internt och externt. I det brukarnära arbetet sker samverkan med den 
enskilde och dennes närstående.  
 
Förvaltningen gör riskanalyser och egenkontroller i olika former. 
Dokumentation, hygien och skyddsåtgärder inom vård och omsorg har 
dock inte setts över under 2021. Man har tidigare påbörjat ett arbete kring 
dokumentation. I april 2022 kommer vård- och omsorgschefer gå en 
utbildning i dokumentation. Därefter kommer all vård- och 
omsorgspersonal också gå utbildningen. 
 
Av antalet registrerade avvikelser 2021 handlar de flesta om fallolyckor. På 
andra plats kommer läkemedelsavvikelser. Det man kan se att avvikelserna 
beror på är den enskildes kapacitet, kommunikation och information, 
omgivning och organisation, riktlinjer och rutiner samt teknisk utrustning 
och produkter. De åtgärder som skett är diskussion inom arbetsgruppen 
eller enskilda samtal. Det kan också vara att man förändrat miljön, ändrat 
skyddsåtgärder eller ändrat i riktlinjer och rutiner. Avvikelsen kan också ha 
bedömts som en enskild händelse. 
 
Antalet avvikelser som skickats från kommunen till Region Kalmar län har 
ökat under 2021. Endast elva avvikelser har skickats från Region Kalmar 
län till kommunen. Orsaken till avvikelsen är i de flesta fall inte klargjord. 
Avsteg från rutiner och riktlinjer som finns är dock en vanlig orsak.  
 
Andelen återinläggningar inom 30 dagar på sjukhus är för Hultsfreds 
kommun 18,3 procent, vilket är medelnivå inom länet. Det pågår ett 
förbättringsarbete för den långsiktiga planeringen av vården i hemmet.  
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Resultaten från palliativa registret, det förebyggande registret Senior Alert 
samt BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) 
redovisas. Hultsfreds kommun håller en hög nivå inom palliativ vård sett 
till länet och riket. Registreringen i Senior Alert har ökat under 2021, vilket 
är positivt. I det fortsatta arbetet är dokumentation och utbildning viktigt. 
Det är även nätverken mellan ansvariga och ombud.  
 
På dagens nämnd redovisas också statistiken över inkomna synpunkter för 
helåret 2021. De flesta synpunkter handlar om bemötande eller övriga 
frågor. Efter att synpunkten kommit in ser ansvarig chef över om något 
behöver åtgärdas. 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-15, § 21 
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1(3) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 39/2022 Dnr 2022/17  
 
Budget 2023 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1.) uppdrar till förvaltningen att bereda förslag till mål och nyckeltal 
2023 som slutligen ska upp till fullmäktige senast november månad 
2022. 

2.) uppdrar till förvaltningen att komplettera förslag till presentation i 
skrift med konsekvensanalyser av anpassningar och äskanden. 

3.) antar förslag till drifts- och investeringsbudget 2023. 
 

Sammanfattning 
Socialchef tillsammans med controller presenterar utkast till budgetförslag 
inför 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett första förslag till budget för socialnämnden 2023 har tagits fram. 
Förslaget följer den mall som används för presentation till kommunens 
budgetberedning. Skriftlig beskrivning av förslaget kommer skapas efter 
nämndens beslut. 
 
Vilket är bästa exemplet på genomförd eller planerad kombination av 
kostnad, prestation och kvalitet? 
Det bästa exemplet föreslås vara placeringar inom individ- och 
familjeomsorgen, sektion barn och familj. Antalet placeringsdygn hos barn 
och unga har minskat. Minskningen beror inte på ett ökat antal avslag. Det 
handlar om ett förändrat arbetssätt. Arbetssättet är enligt ”Signs of Safety” 
där fokuset ligger på nätverket och resurser, lösningsfokus och samarbete 
med familjer.  
 
Vilka lärdomar har du dragit av Kommunkompassen som är viktiga 
för din verksamhet?  
Fyra övergripande områden föreslås lyftas fram utifrån socialförvaltningens 
behov. Områdena är styrning och kontroll, effektivitet, kvalitetsutveckling 
och arbetsliv. Det är områden förvaltningen har börjat arbeta med och som 
går att utveckla.  
 
Fem viktiga händelser 2021 
Förvaltningen redovisar tidigare beslutade viktiga händelser för 2021. Här 
visas också med röd, gul eller grön pil hur arbetet med punkterna fortgår. 
Den röda pilen visar att arbetet inte går enligt plan, den gula att arbete 
pågår men inte i planerad takt och den gröna pilen visar att arbetet går 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

enligt plan. Den punkt som fått en röd pil är ”Fokus på att förbättra 
psykiska hälsan bland kommunens invånare”. Med detta menas inte det 
ökade antalet ärenden, utan att det förebyggande arbetet riktat mot 
ungdomar har fått pausas på grund av pandemin covid-19. 
 
Fem viktiga händelser 2022  
Här visas de händelser som ansågs viktiga i budgetarbetet inför budget 
2022. I förslaget har händelsen ”Anpassa arbetsmarknadsenheten (AME) 
efter invånarnas behov” lagts till. Händelsen ”Följa utvecklingen av 
arbetsförmedlingen (AF)” är numera inaktuell, men behöver stå kvar då 
bilden beslutats inför budget 2022.  
 
Fem viktiga händelser 2023 
Här har förvaltningen lagt in förslag på viktiga händelser 2023: 

• Implementeringen av målbilden för ”Nära vård” i Kalmar län 
• Om- och tillbyggnad av äldreboenden – första etappen av 

Aspedalsgatan i Hultsfred klar 
• Individ- och familjeomsorgen (IFO) fortsätter arbetet mot visionen 

”Ett IFO” 
• Ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 2023-01-01 
• Kostnadseffektivisering inom omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning (OF) med fortsatt bra kvalitét 
 
Resultat 2021 och budget 2023 utifrån styrmodellen. Utfallen i 
styrmodellen visar genomgående att personalen är stolta inom 
socialförvaltningen. Förslag till mål- och nyckeltal inför 2023 är 
oförändrade sedan förslaget inför budget 2022.  
 
Anpassningar 
Den generella anpassningen är en minskning på 1 722 600 kronor medan 
kundanpassningen är en ökning på 5 198 100 kronor på grund av fler äldre i 
kommunen. Det ger en ökad ram på totalt 3 475 500 kronor. Förslaget är att 
fördela anpassningen med 2,5 miljoner till hemtjänsten samt 975 500 
kronor till ett konto för ofördelade medel. Bedömningen att lägga en del av 
anpassningen på ofördelade medel grundar sig i att det i dagsläget inte går 
att utläsa vilka verksamheter som kommer ha störst behov redan nu.  
 
Äskanden 
Personlig assistans diskuteras och att det är skillnad mellan beslut enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) samt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Tidigare intäkt som kommunen fått från 
Försäkringskassan i SFB-ärenden har minskat successivt.  
 
Förslag till äskanden är 

• 6,5 miljoner kronor till personlig assistans 
• 2 miljoner kronor till arbetstidsförkortning natt 
• 1, 189 miljoner kronor till arbete och integration 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Drifts- och investeringsbudget 
Investeringsbudgeten för 2023 och 2024 har bytt plats på grund av tidigare 
behov med anledning av till- och ombyggnationen av kommunens särskilda 
boenden. IT-stöd föreslås flyttas till driftsbudget, då det är driften snarare 
än inköpen som har en hög kostnad.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiskt utfall 2021 och förslag till mål- och nyckeltal 2023 
Förslag till presentation till budgetberedningen 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-30, § 27 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 40/2022 Dnr 2021/68  
 
Statistik från Höglandets socialjour 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Årlig statistik från Höglandets socialjour 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Hultsfreds kommun har avtal om gemensam socialjour tillsammans med 
flera höglandskommuner. Socialjouren bedrivs från Eksjö kommun och 
sammanställer varje år statistik som redovisas för nämnden. 
 
Socialchef informerar om statistiken för 2021. Oftast handlar det om barn- 
och ungdomar, dock har andelen ärenden minskat i den kategorin. Det finns 
ett bra samarbete mellan kommunen och jouren, med en fungerande 
kommunikation.  
 
Beslutsunderlag 
Statistik från Höglandets socialjour helåret 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-15, § 22 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 41/2022 Dnr 2022/30  
 
Yttrande över remiss av promemorian Barnets 
bästa vid fortsatt vård enligt LVU 
 
Förslag 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1.) avstå från att lämna remissvar.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en inkommen remiss till 
socialnämnden.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialutskottet har remitterat promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård 
enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga 
om ändring i LVU på remiss. Yttrande ska vara socialutskottet tillhanda 
senast den 3 juni 2022. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-08, § 65, att remittera 
remissen till socialnämnden för att återkomma till arbetsutskottet med 
yttrande eller förslag om att avstå detta. 
 
Förslag till yttrande eller förslag om att avstå ska vara kommunkansliet 
tillhanda senast 2022-05-31. 
 
Sektionen för barn och familj inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har 
inga kommentarer på det förslag som lagts. Man anser att förslaget stärker 
barnets bästa utifrån att det som bedöms vara bäst för barnet blir avgörande 
och också tydliggörs i lagstiftningen.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss med missiv från socialdepartementet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-08, § 65 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-30, § 28 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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SN § 42/2022 Dnr 2022/27  
 
Ersättning 2022 för genomförda aktiviteter inom 
frivilligverksamheten 
 
Beslut 
Socialnämnden utbetalar 94 725 kronor år 2022 för genomförda aktiviteter 
inom frivilligverksamheten, vilket är samma belopp som utbetalades 2021 
och 2020. 
 
Sammanfattning 
Varje år brukar socialnämnden betala ut ersättning för utförda aktiviteter. 
Trots pandemin föreslås att samma belopp utbetalas även för år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av pandemin har socialnämnden tidigare valt att besluta om 
att betala ut ersättning till frivilligverksamheterna utifrån de aktiviteter som 
utförts tidigare år (SNAU § 2020/112). Trots pandemin har ett fåtal 
aktiviteter utförts även under 2021. Förvaltningen föreslår därför att 
utbetala samma belopp med anledning av de särskilda omständigheterna 
med covid-19. 
 
Underlaget baseras på 2019 års genomförda aktiviteter som även legat till 
grund för utbetalning 2020 och 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2020-12-16, § 112 
Tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-15, § 23 
 
Skickas till 
Verksamhetschef myndighet vård och omsorg 
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SN § 43/2022 Dnr 2022/26  
 
Kvalitetsberättelse Framsteget 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Varje år följs kvaliteten inom intraprenaden Framsteget upp. Utifrån den 
uppföljningen har en kvalitetsberättelse tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Det är fem olika områden som har granskats: 

1. Intraprenaden har till ansvar att se till att all personal har kännedom 
om skyldigheten att anmäla missförhållande (Lex Sarah). 

2. Regler om tystnadsplikt ska undertecknas av all personal. 
3. När en beställning kommer från socialförvaltningen ska 

intraprenaden snarast och senast efter sju dagar meddela 
socialförvaltningen när insatsen kan påbörjas. Detta ska ske inom 
fjorton dagar. 

4. Verksamheten har att se till att all personal reflekterar över 
värdegrundens innebörd i det dagliga arbetet. 

5. Planering, insatser och genomförandeplaner för den enskilde ska 
ske i samråd med enskild och god man samt vid behov även 
anhöriga, boendepersonal. 

 
Granskningen visar inte på några brister. Det finns en önskan om att 
utveckla samarbetet med biståndshandläggare för att underlätta vid 
verkställighet av beslut. Utveckling har skett gällande kunskap om Lex 
Sarah, värdegrundsarbete och genomförandeplaner. 
 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse Framsteget 2021 
Tjänsteskrivelse 2022-03-08 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-15, § 24 
 
Skickas till 
Verksamhetsledare Framsteget 
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SN § 44/2022 Dnr 2022/17  
 
Fortsatt arbete utifrån genomlysningen av 
omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF) 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1) ge förvaltningen i uppdrag att utifrån resultatet av genomlysningen 
av OF se över hur olika processer och flöden kan bli mer 
kostnadseffektiva med fortsatt bra kvalitet.   

2) översynen redovisas för nämnden i november eller december 2022. 
 
Sammanfattning 
Fortsatt arbete efter genomlysning av kostnad per brukare inom omsorgen 
om personer med funktionsnedsättning (OF). 
 
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.  
 
Företaget Ensolution har nu gjort genomlysningen och resultatet har 
presenterats för nämnden 2022-02-25, § 19. Utifrån det presenterade 
resultatet föreslås att förvaltningen ser över hur olika processer och flöden 
inom OF kan bli mer kostnadseffektiva utan att sänka kvaliteten i 
verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Slutpresentation kostnad per brukare inom OF, Ensolution 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-15, § 26 
 
Skickas till 
Socialchef 
Controller 
Verksamhetschef myndighet vård och omsorg 
Verksamhetschef omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-04-06 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 45/2022 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 2022-03-25 
• Verksamhetsdialog på hälso- sjukvård- och rehabilitering (HSR) 

2022-03-28 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott och presidieträff 2022-03-29  

 
Socialchef informerar om rekrytering av ny verksamhetschef inom vård 
och omsorg som börjar sin tjänst 2022-04-25. 
 
Socialchef informerar om verksamhetsbesök inom omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning (OF) och äldreomsorgen (ÄO). Det återstår 
verksamhetsbesök hos Framsteget. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-04-06 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 46/2022 Dnr 2022/1  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Protokoll socialförvaltningens fackliga samverkan 2022-03-01 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-15, § 25 
Delegationsbeslut attesträtter 2022-03-18 (Handlingsnr. 2022/340) 
Mötesanteckningar från verksamhetsdialog hälso- sjukvård- och 
rehabilitering (HSR) 2022-03-28 
Kommunfullmäktige 2022-03-21, § 32 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 2 st (Handlingsnr. 2022/297, 
2022/345) 
Delegationsbeslut mars 2022 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-04-06 

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  X       
3 Ann-Charlott Andersson, C Jörgen Nilsson, 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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