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1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 84/2022 Dnr 2022/56 

Besök från verksamheterna: Hälso-/sjukvård 
och rehabilitering (HSR) och 
bemanningsenheten 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har beslutat (SN § 53/2022) om besök från verksamheterna 
på höstens sammanträden 2022. Nämnden har även tagit fram frågor som 
verksamheterna ska svara på. 

Ärendebeskrivning 

Hälso-/ sjukvård och rehabilitering (HSR) 
Hälso-/ sjukvård och rehabilitering (HSR) består av sjuksköterskor inom 
den kommunala hälso-/ och sjukvården samt rehabiliteringsenheten. Det 
har länge varit svårt att bemanna alla tjänster och man har arbetat kort om 
personal. Nu har rehabiliteringsenheten tack vare en ökad bemanning 
kunnat arbeta förebyggande i större utsträckning, vilket gör skillnad i 
antalet akuta ärenden. Enheten för sjuksköterskor har också kunnat 
bemannas och man arbetar nu med att se över information och med 
kompetensutveckling. 

HSR arbetar med kontinuitet genom att dela upp olika geografiska områden 
så enskilda i så stor utsträckning som möjligt får träffa samma personal. 
Områdena är ständigt under bearbetning utifrån att förutsättningarna 
ändras. Sjuksköterskorna har nu ett telefonnummer till en samordnare som 
används av båda invånare, sjukhus och verksamheterna. 
Rehabiliteringsenheten har startat en e-tjänst som ytterligare en kontaktväg 
in.  

Rehabiliteringsenheten har ett pågående projekt som heter ”vardagsaktiv”. 
Projektet innebär att den enskilde erbjuds ett kostnadsfritt hembesök när 
man tar en första kontakt med kommunens biståndshandläggare. På 
hembesöket får man tips för en aktiv vardag. Rehabiliteringsenheten har 
också ombud på varje arbetsplats inom vård och omsorg som kontrollerar 
hjälpmedel och vardagsaktivering.  

HSR arbetar också med ombud för vård i livets slut (VILS). En 
strategigrupp har bildats med sjuksköterskor, rehab-personal och 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

undersköterskor. Ombuden får extra utbildning för att kunna stötta sina 
kollegor.  

Synpunkter och avvikelser 
Synpunkter som kommer in handlar oftast om bemötande. Förväntningar på 
vad som faktiskt utförs diskuteras internt. Personalen uppmanas att skriva 
avvikelser för att man ska kunna se över rutiner och öka tryggheten. Ett 
annat arbete som pågår i kvalitetsutvecklingen är utbildningssatsningar 
inom dokumentation. Det är viktigt att dokumentationen faktiskt utförs 
korrekt och är tydlig. Det pågår arbete med att få ut användandet av 
kvalitetsregistret Senior Alert i verksamheten med hjälp av ombud och en 
strategigrupp.  

Bemanningsenheten 
Bemanningsenhetens grunduppdrag är att bemanna vid korttidsfrånvaro hos 
ordinarie personal. Enheten har tre personer som arbetar administrativt med 
flera delar, bland annat anställning av timvikarier, bokning av introduktion, 
praktik från arbetsmarknadsenheten, planering av resurspass, 
larminstallering, digitala lås, digital tillsyn och support av mobiltelefoner 
inom vård och omsorg.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
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1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 85/2022 Dnr 2022/56 

Besök från verksamheterna: Bostad med 
särskild service och boendestöd 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har beslutat (SN § 53/2022) om besök från verksamheterna 
på höstens sammanträden 2022. Nämnden har även tagit fram frågor som 
verksamheterna ska svara på. 

Ärendebeskrivning 
Bostad med särskild service 
I Hultsfreds tätort finns kommunens boenden med särskild service enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I regel 
ansöker enskilda om boende efter att man slutat skolan. De boende är strax 
under 30 år till övre pensionsåldern. Det man kan se i stort är att fler har 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än tidigare. Den psykiska ohälsan 
och känslan av att vara ensam har också ökat. Personalen har i uppdrag att 
stödja och motivera att ta emot hjälp. Det är ett uppdrag som stämmer 
överens även med boendestöd. 

Om dagarna finns den dagliga verksamheten Framsteget samt möjlighet till 
flera fritidsaktiviteter utifrån vad den enskilde vill göra. Personalen har 
bland annat haft som fokus att stötta kring mat, rörelse och god hälsa. Dels 
lagar man god och nyttig mat tillsammans, dels försöker man få in dagliga 
rörelser. Det är många som väljer att äta tillsammans varje dag. 

Det är anpassat efter den enskilde hur stor personalkontinuitet man 
eftersträvar. En del vill möta flera olika personer, medan andra har ett stort 
behov av kontinuitet. 

Boendestöd och dagverksamhet socialpsykiatrin 
Har man en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan man ha rätt till 
boendestöd och sysselsättning på en dagverksamhet. I dagsläget åker 
kommunens boendestöd till cirka 90 personer, varav de flesta har fyra till 
fem timmars boendestöd i veckan. En del har bara ett besök i veckan eller 
en telefonkontakt. Det är för det mesta två eller tre personal som åker ut till 
den enskilde. Personalen arbetar i smågrupper för att främja kontinuiteten 
då man rör sig i hela kommunen. Socialpsykiatrin samverkar både med 
myndighet för vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen.  
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En stor del av boendestödet är att motivera enskilda att ta sig hemifrån och 
att följa med på aktiviteter. Till en början arbetar personalen för att bygga 
relationen med den enskilde.  

Ensolutions genomlysning av omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF) 
En stor fråga, bland flera, inför framtiden är personalbristen inom vård och 
omsorg. Personalen i OF:s verksamheter samplaneras redan idag för att 
räcka till. Det är ett arbete som det är fokus på just nu. Man har kommit 
långt i att boendestödet går in och arbetar i andra verksamheter inom OF.  

Synpunkter och avvikelser 
Det är idag få synpunkter som kommer in. Det är viktigt att verksamheterna 
diskuterar förväntningar med exempelvis anhöriga.  

Implementering av barnkonventionen 
Barnkonventionen diskuteras flitigt inom båda verksamheterna. Man 
diskuterar bland annat skyldigheten att anmäla när det finns oro för att barn 
far illa.  

Frisknärvaro 
Den höga frisknärvaron kan bland annat bero på möjligheten för personalen 
att planera sina arbetsdagar själva. Det är också viktigt med glädje, 
utrymme för det sociala, att man stöttar varandra och tar vara på varandras 
olikheter.  
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 86/2022 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Lägesrapport kring arbetet med till- och ombyggnation av kommunens 
boenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef vård och omsorg ger nämnden en lägesbild av pågående 
byggnationsprojekt.  
 
Så gott som samtliga lägenheter på det särskilda boendet på Vetlandavägen 
i Målilla är nu bebodda.  
 
Byggnationen på det särskilda boendet på Aspedalsgatan i Hultsfred pågår. 
En tillfällig entré mot Lindvägen kommer öppnas, med skyltning från 
Aspedalsgatan. Boendet är tömt och byggnaden Skedala på 
Knektagårdsområdet i Hultsfred används som förråd. Det är dock 12 
lägenheter som fortfarande är i gång på boendet under tiden för 
byggnationen. Boendets kök är stängt och mat körs dit från ett annat 
boende. Omvårdnadspersonalen på boendet sköter mat och städning. 
 
En rapport om Knektagårdsområdet kommer lämnas på kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2022-10-18.  
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Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 87/2022 Dnr 2021/22 

Delårsrapport och prognos 2022-08-31 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet och uppdrar till 
förvaltningen att för kännedom återkomma med en redovisning av det 
underlag som delgetts fullmäktige. 

Sammanfattning 
Delårsrapport 2022-08-31 och prognos för helåret 2022. 

Ärendebeskrivning 
Delårsrapporten till och med 2022-08-31 visar ett totalt underskott på 
7 769 900 kronor för socialnämndens verksamheter. Prognosen för helåret 
visar ett totalt underskott på drygt 11,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 
2,8 % av socialnämndens budget.  

Individ- och familjeomsorgen (IFO) får enligt prognosen för helåret 2022 
ett totalt underskott på knappt 3,7 miljoner kronor. Både i Hultsfreds 
kommun och nationellt har behovet av hjälp och stöd ökat där 
hemmaplanslösningar har uttömts. Sektionen för arbete och integration har 
på grund av ett beviljat statsbidrag förbättrat sin prognos. Positiva 
avvikelser finns hos kontoren barn och familj och vuxen, samt 
förebyggande verksamhet. Negativa avvikelser är HVB-placeringar vid 
missbruk, ensamkommande och placeringar barn och unga.  

Äldreomsorgen (ÄO) får enligt prognosen för helåret 2022 ett totalt 
överskott på drygt 2,4 miljoner kronor. Överskottet beror på statsbidrag till 
äldreomsorgen. Den direkta hemtjänsten får enligt prognosen ett underskott 
på knappt 2,6 miljoner kronor. Positiva avvikelser finns i gemensamma 
kostnader, särskilt boende på Aspedalsgatan i Hultsfred samt 
sjuksköterskor. Negativa avvikelser finns hos särskilt boende på 
Vetlandavägen i Målilla, den direkta hemtjänsten och särskilt boende på 
Östra Långgatan 10 i Hultsfred. 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) får enligt 
prognosen för helåret 2022 ett totalt underskott på knappt 7,5 miljoner 
kronor. Positiva avvikelser finns gällande gemensamma kostnader såsom 
utbildningskostnader, gruppbostaden på Gränsgatan i Hultsfred samt daglig 
verksamhet. En översyn av bemanningen har gjorts på Gränsgatan. 
Negativa avvikelser finns gällande personlig assistans, korttidsenheten samt 
gruppbostaden på Orrgränd i Virserum.  
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Psykiatrin får enligt prognosen för helåret 2022 ett totalt underskott på 
drygt 4,3 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 
Ekonomirapport 2022-08-31 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-21, § 57 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Controller 
Socialchef 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 88/2022 Dnr 2022/17 

Nya tjänster i personalbudget inför budget 2023 
Beslut 
Socialnämnden inför totalt 9,45 nya tjänster i personalbudget för 2023. 

Sammanfattning 
Det finns behov av att utöka antalet tjänster i personalbudget för 
hemtjänsten och särskilt boende inför budget 2023. 

Ärendebeskrivning 
Inför budget 2023 fick nämnden en utökad ram på totalt 3 475 500 kronor 
utifrån kundanpassningen. Socialnämnden fördelade (SN § 39/2022) 
anpassningen med 2,5 miljoner kronor till hemtjänsten samt 975 500 
kronor till ett konto för ofördelade medel. Detta då man gjorde 
bedömningen att det inte redan under våren 2022 gick att utläsa vilka 
verksamheter som skulle ha störst behov 2023. Därutöver äskade 
socialnämnden 2 miljoner kronor för arbetstidsförkortning vid nattjänst till 
budget 2023, varav 1 miljon kronor beviljades. Förvaltningen kan nu se att 
det finns behov av att utöka antalet tjänster i personalbudgeten inför 2023: 

• 5,45 nya tjänster till hemtjänsten

• 2 nya tjänster till särskilt boende (Vetlandavägen, Målilla)

• 2 nya nattjänster på särskilt boende (Vetlandavägen, Målilla)

De nya tjänsterna inom hemtjänsten föreslås finansieras med hemtjänstens 
utökade budget och tjänsterna på särskilt boende på Vetlandavägen 55 i 
Målilla finansieras av kontot för ofördelade medel samt beviljat äskande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-21, § 58 

Skickas till 
Controller 
Socialchef 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 89/2022 Dnr 2022/17 

Mål och nyckeltal 2023 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag på justeringar av mål- och nyckeltal inför 
2023 som sitt eget. 

Sammanfattning 
Förslag till justeringar och tillägg i socialnämndens mål och nyckeltal inför 
budget 2023 har tagits fram. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på justeringar och tillägg i nämndens 
mål och nyckeltal inför 2023. Förvaltningens ledningsgrupper har varit med 
i arbetet. Tanken är att inför 2024 inkludera även förvaltningens personal i 
arbetet. Förslag till justeringar och ändringar finns markerade i underlaget 
som delgetts inför sammanträdet. 

Under individ- och familjeomsorgen (IFO) har tre målnivåer höjts under 
avsnittet ”Den enskilde kan påverka sin vardag”, en målnivå har höjts 
under avsnittet ”Verksamhet och medarbetare” samt en målnivå har höjts 
under avsnittet ”Beslutsprocesser”.  

Under äldreomsorgen (ÄO) saknas resultat från brukarundersökning 2021, 
vilket gör att vissa justeringar får avvaktas. En målnivå har höjts under 
avsnittet ”Beslutsprocesser”. Utifrån uppdrag från arbetsutskottet (SNAU 
§ 42/2022, Dnr. SOC 2020/105) har två nya nyckeltal lagts till: ”Andelen
undersköterskor med formell utbildning” samt ”Andelen bemannade
sjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdslagen (HSL)”. Viktningen mellan
målen har också justerats utifrån tillägget.

Under omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och 
psykiatrin har en målnivå höjts under avsnittet ”Beslutsprocesser”. 

Beslutsunderlag 
Förslag till mål och nyckeltal 2023 inom individ- och familjeomsorgen, 
äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
inklusive psykiatri 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-21, § 60 

Skickas till 
Controller 
Socialchef 
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SN § 90/2022 Dnr 2022/36 

Kompletterande sammanställning av 
rekvirerade statsbidrag 2022 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till aktiviteter för 
respektive statsbidrag. 

Sammanfattning 
Redovisning av sökta statsbidrag under perioden 2022-04-01 – 2022-08-31 
med beskrivning av planerade aktiviteter kopplade till respektive 
statsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har tidigare (SN § 52/2022) tagit del av en sammanställning av 
rekvirerade statsbidrag för perioden 2022-01-01 – 2022-03-31.  

Förvaltningen har under perioden 2022-04-01 – 2022-08-31 rekvirerat 
ytterligare fyra olika statsbidrag med olika verksamhetsinriktningar: 

• God och nära vård, 1 889 809 kronor
• Habiliteringsersättning, 645 839 kronor
• Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i

fokus, 315 117 kronor
• Våld i nära relation – påfyllnadsmedel, 121 969 kronor

En sammanställning presenteras i en bilaga till denna tjänsteskrivelse. Där 
framgår det vilken inriktning statsbidraget har, hur mycket medel som ingår 
i respektive statsbidrag och vilka aktiviteter bidragen planeras att användas 
till.  

Beslutsunderlag 
Kompletterande sammanställning av rekvirerade statsbidrag 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-09-13 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-21, § 59 
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Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 91/2022 Dnr 2022/61 

Statistik över sjukfrånvaro första halvåret 2022 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Statistik över sjukfrånvaro inom socialförvaltningen första halvåret 2022. 

Ärendebeskrivning 
Första halvåret 2022 visar en sjukfrånvaro på totalt 8,2 procent i 
förvaltningen. Det är en liten ökning sedan 2021 och följer kommunens 
totala statistik över sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro under 60 dagar eller mer i 
förvaltningen ligger på 2,23 procent.  

Det går att se en ökad sjukfrånvaro både hos kvinnor och hos män som 
arbetar inom förvaltningen. Dock är ökningen större hos manliga anställda. 
Det behöver inte betyda ett trendbrott då andelen anställda män är betydligt 
lägre än kvinnor i förvaltningen. 

Sjukfrånvaron har också ökat i samtliga åldersgrupper. Den grupp som ökat 
minst är åldersspannet 30-49 år.  

Trots att förvaltningen har en högre sjukfrånvaro än kommunen som helhet, 
följer statistiken samma kurva. I jämförelse med fyra socialförvaltningar i 
länet ligger Hultsfreds kommun bland de med lägst sjukfrånvaro. 

Beslutsunderlag 
Halvårsredovisning sjukfrånvaro 2022 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-21, § 61 
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Socialnämnden 
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SN § 92/2022 Dnr 2022/63 

Uppföljning av socialnämndens beslut första 
halvåret 2022 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Uppföljning av socialnämndens beslut första halvåret 2022. 

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 12 januari 2022 

• Lärlingsutbildning inom vård och omsorg, Dnr. 2021/94
• Verksamhetsdialoger 2022, Dnr. 2021/95

Socialnämnden den 9 februari 2022 
• Kompetenskrav och titulatur inom omsorgen om personer med

funktionsnedsättning (OF), Dnr. 2018/99
Socialnämnden den 16 mars 2022 

• Tillgång till Hultsfreds kommuns verksamhetssystem för
socialregister för den gemensamma familjerätten i Oskarshamns
kommun, Dnr. 2022/18

• Årlig uppdatering 2021 och löpande revidering 2022 av
socialnämndens delegationsordning, Dnr. 2021/82

Socialnämnden den 6 april 2022 
• Budget 2023, Dnr. 2022/17
• Ersättning 2022 för genomförda aktiviteter inom

frivilligverksamheten, Dnr. 2022/27
Socialnämnden den 5 maj 2022 

• Feriejobb 2022, Dnr. 2022/33
• Sammanställning av rekvirerade statsbidrag 2022, Dnr. 2022/36

Beslutsunderlag 
Sammanställning av beslut första halvåret 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-09-05 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-21, § 62 

14



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-10-05 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 93/2022 Dnr 2022/62  
 
Rapport om beslut som inte verkställts 2022-01-
01 - 2022-03-31 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om ej verkställda beslut som har rapporterats till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 
 
Ärendebeskrivning 
Det är totalt 15 beslut rapporterade som icke verkställda till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) under perioden 2022-01-01 – 2022-03-31. 
 
Kontaktperson enligt LSS  
Alla beslut är verkställda.  
 
Kontaktperson enligt SoL 
Alla beslut är verkställda. 

Boende i form av gruppbostad enligt LSS 
Inget. 

Äldreomsorgen - Särskilt boende enligt SoL 
Det finns 19 beslut om särskilt boende som inte är verkställda. Av dessa har 
12 personer erbjudits särskilt boende, men har valt att bo kvar hemma med 
hemtjänst eller avvakta specifikt boende. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) - SoL  
Det finns inga ärenden hos IFO som inte är verkställda inom tre månader. 
 
I samtliga ärenden görs uppföljning av handläggare. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-21, § 63 
Rapport om beslut som inte verkställts 2022-01-01- 2022-03-31 - 
kompletterad 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

1(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 94/2022 Dnr 2022/13 

Information om resultat från Socialstyrelsens 
äldreundersökning 2022 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Socialchef informerar om kommunens resultat från Socialstyrelsens 
undersökning hos äldre med hemtjänst eller särskilt boende 2022. 

Ärendebeskrivning 
Socialchef presenteras årets resultat i Socialstyrelsens undersökning hos 
äldre med hemtjänst eller särskilt boende. År 2021 gjordes ingen 
undersökning på grund av pågående upphandling hos Socialstyrelsen. 
Närmaste årtal att jämföra årets resultat med är därför 2020. 

Den totala svarsfrekvensen bland de tillfrågade är högre i Hultsfreds 
kommun än nationellt. Inom kommunens hemtjänst är svarsfrekvensen 69,4 
procent och 55,5 procent inom kommunens särskilda boenden. Trots att 
svarsfrekvensen är relativt hög, är målet att öka svarsfrekvensen ytterligare. 

Både inom hemtjänsten och särskilt boende är majoriteten av de svarande 
kvinnor i den äldre ålderskategorin. En hög andel av de svarande inom 
båda verksamheterna besväras av oro, ångest eller ensamhet. Hjälpens 
utförande och anpassning efter den enskildes behov får ett bra resultat i 
båda verksamheterna. Bemötande, trygghet och förtroende får också goda 
resultat. 

De flesta inom hemtjänsten har svarat att man inte har slutat ta emot 
insatser under pandemin. Information om hur man lämnar synpunkter på 
verksamheten är ett förbättringsområde.  

Inom särskilt boende har de flesta svarat positivt om boendemiljö, mat och 
måltidsmiljö. Möjligheten att kunna vistas utomhus har fått positiva svar i 
kommunen, och resultatet ligger högre i jämförelse med länet och riket.  

Sammantaget visar svaren en stor nöjdhet hos de äldre med sin hemtjänst 
eller särskilt boende. Det går att se att det positiva resultatet generellt sett 
minskat något inom hemtjänsten sedan 2020, men ligger ungefär på samma 
nivå som tidigare inom särskilt boende. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

2(2) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Äldre om hemtjänsten i Hultsfreds kommun 2022 
Äldre om särskilt boende i Hultsfreds kommun 2022 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-21, § 64 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 95/2022 Dnr 2022/65 

Remiss: Ett fönster av möjligheter - stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat 
boende, från Socialdepartementet 
Beslut 
Socialnämnden delegerar till arbetsutskottet 2022-10-26 att besluta om 
förslag till eventuellt yttrande på remissen eller att avstå detta. 

Sammanfattning 
Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 
boende har översänts på remiss. 

Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har översänt Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende på remiss. Svar på remissen 
ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 1 december 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (KSAU § 184/2022) att 
översända remissen till socialnämnden för att återkomma till arbetsutskottet 
med yttrande eller besked om att avstå detta. 

Beslutsunderlag 
Missiv och remiss Ett fönster av möjligheter – stärkta 
rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20, § 184 

Skickas till 
Socialnämndens arbetsutskott 
Socialchef 
Sektionschef barn och familj 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 96/2022 Dnr 2022/2 

Rapporter 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Deltagare på mötet får möjlighet att lämna aktuella rapporter. 

Ärendebeskrivning 
Conny Daag, M, berättar om nämndens uppvaktning av 100-åring i 
kommunen. 

Ordförande Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från 
• LUPP styrgrupp tillsammans med Tomas Lockström, S.
• Verksamhetsdialog på hälso-/sjukvård och rehabilitering (HSR)

tillsammans med Jonny Bengtsson, S.
• Presidiemöte tillsammans med barn- och utbildningsnämndens och

kommunstyrelsens presidium.

Antje Rohde, C, rapporterar från verksamhetsdialog med hemtjänsten. 

Ann-Charlott Andersson, C, rapporterar från verksamhetsdialog med 
myndighet vård och omsorg.  

Socialchef informerar nämnden om kommunens arbete kring energikrisen. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 97/2022 Dnr 2022/1 

Anmälningsärenden 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Brev från Jordbruksverket (Handlingsnr. 2022/813-814) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30, § 169 
Skrivelser från Vårdföretagarna (Handlingsnr. 2022/829, 915) 
Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2022-09-01 (Handlingsnr. 2022/876) 
Kommunstyrelsen 2022-09-06, § 80 
Delegationsbeslut nya beslutsattestanter 2022-09-01 (Handlingsnr. 
2022/885) 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-09-07, § 1102 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 9 st (Handlingsnr. 2022/911, 906, 
905, 845, 844, 836, 835, 823, 815) 
Dom från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsnr. 2022/816) 
Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen (IFO), äldreomsorgen 
(ÄO) och omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) augusti 
2022 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

1(1) 

Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SN § 98/2022 Dnr 2022/69 

Uppdrag till anställd inom familjerätt i annan 
kommun 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar åt Camilla Aldorsson, xxxxxx-xxxx, att hantera 
familjerättsliga frågor enligt socialnämndens delegationsordning från och 
med 2022-11-07. 

Sammanfattning 
Uppdrag till anställd inom den centrala familjerätten (CFR) mellan 
Hultsfred, Högsby och Oskarshamns kommuner. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon 
av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 
(avtalssamverkan). Kommuner får inom ramen för avtalssamverkan 
komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen att 
besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. 

Socialnämnden i Hultsfreds kommun har tidigare beslutat om att ingå avtal 
om central familjerätt (CFR) tillsammans med Högsby och Oskarshamns 
kommuner (SN § 55/2020) från och med 2020-09-01. Verksamheten leds 
av socialförvaltningen i Oskarshamns kommun. Mot bakgrund av detta 
föreligger det behov av att uppdra åt varje enskild anställd inom den 
centrala familjerätten att hantera familjerättsliga frågor enligt 
socialnämnden i Hultsfreds kommuns delegationsordning. 

Camilla Aldorsson anställs som familjerättssekreterare vid den centrala 
familjerätten från och med 2022-11-07. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03 

Skickas till 
IFO Barn och familj 
Familjerätten 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-10-05 

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 X 
4 Monica Bergh, KD X 
5 Conny Daag, M X 
6 Jonny Bengtsson, S Jenny Velinder, V X 
7 Tomas Lockström, S X 
8 Silva Andersson, S Karl-Emil Söreling*, S 

Eva Svedberg**, S 
X 

9 Nathalie Gustafsson, SD X 

*Deltog på föredragningar §§ 84-85, men inte under besluten.
**Deltog på föredragningar §§ 86-98 samt under alla beslut.
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