
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-09 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Valhall, Tor 9 november 2022 kl. 08:30-16:40, lunch kl. 12-13 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

Övriga deltagande Joachim Åberg, verksamhetschef vård och omsorg § 99 
Susanne Sandin, enhetschef § 99 
Jette Madsen, enhetschef § 99 
Katarina Dunhage Jakobsson, enhetschef § 99 
Håkan Hägg, verksamhetsledare Framsteget § 100 
Marie Pihl, verksamhetschef vård och omsorg § 101 
Robert Andersson, sektionschef §§ 102-104 
Maria Springfeldt, controller §§ 103-106 
Gun-Britt Axelsson, KD, ej tjänstgörande ersättare 
Jenny Velinder, V, ej tjänstgörande ersättare 
Göran Gustafsson, SD, ej tjänstgörande ersättare 
Marie Stjernström, socialchef 
Josephine Larsson, sekreterare 

 
  
Utses att justera Jonny Bengtsson       

                                            
Underskrifter Paragrafer 99-111 
 
Sekreterare ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2022-11-09 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2022-11-18 Datum för anslags 

nedtagande 2022-12-12 
    
  
Förvaringsplats av protokollet  Socialkontoret 
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 

1



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-09 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

   
 
 

Ärendelista  2022-11-09 
 

 
§ 99 Besök från verksamheterna: 

Gruppboenden och LSS 
2022/56  

§ 100 Besök från verksamheterna: Daglig 
verksamhet Framsteget 

2022/56  

§ 101 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 102 Gemensamt möte med barn- och 
utbildningsnämnden 

2021/75  

§ 103 Lägesrapport om lärlingsutbildning inom 
vård och omsorg 

2021/94  

§ 104 Information om ESF-projekt: Samverkan, 
inkludering och anställningsbarhet - 
Kalmar län (SIA) 

2022/75  

§ 105 Förberedelser inför 2023 års 
internkontrollplan 

2022/76  

§ 106 Resursfördelning och ersättningsnivå 
hemtjänst 2022 

2022/78  

§ 107 Statistik från Höglandets socialjour första 
halvåret 2022 

2022/72  

§ 108 Sammanträdestider 2023 2022/74  

§ 109 Information från presidieträffar 2022/10  

§ 110 Rapporter 2022/2  

§ 111 Anmälningsärenden 2022/1  

 Närvarolista   

 

2



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-09 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 99/2022 Dnr 2022/56  
 
Besök från verksamheterna: Gruppboenden 
och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
 
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 
Tiden under pandemin Covid-19 
Tiden under pandemin var utmanande men lärorik. Trots att det var en tuff 
tid hittade man nya möjligheter till aktiviteter, bland annat utomhus. 
Verksamheterna hittade även formerna för prioritering vid hög frånvaro. 
Gemenskapen i personalgruppen gynnades också. Flera enskilda med 
beviljad ledsagning sa frivilligt ifrån insatsen under pandemitiden.  
  
På vilket sätt arbetar personalgrupperna med kontinuitet så att färre och be-
kanta ansikten kommer till den enskilde? 
Inom LSS-verksamheterna har man rutin på att arbeta med kontinuitet. 
Generellt kan man ordna kontinuiteten till 70 % och resterande tid ta hänsyn 
till frånvaro hos personalen såsom ledigheter eller sjukdom. Kontinuitet är 
också individuellt där en del har stort behov av kontinuitet och andra i stället 
vill träffa flera olika personal. Tilliten mellan den enskilde och 
kontaktpersonen är viktig.  
  
Synpunkter, avvikelser och Lex Sarah/Maria ska ses som en gåva och att med 
dessa ta lärdom för en framtida, kvalitativ vård och omsorg. Ge några 
exempel där händelser har lett till kvalitetsförbättringar?  
Verksamheterna arbetar hela tiden med att förbättra. Generellt får man in få 
synpunkter. Sannolikt registrerar man inte positiva synpunkter, eller 
synpunkter man löst direkt, i så stor grad. Det är något man kommer 
behöva prata mer om på arbetsplatsträffarna. 
 
Ett exempel på förbättringar är inköp av digitala medicinskåp och att man 
alltid är två personal vid utdelning av läkemedel. Detta efter att läkemedel 
försvunnit. De digitala medicinskåpen loggar vem som öppnat skåpen.  
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Socialförvaltningens frisknärvaron 2021 var högre än de allra flesta i länet. 
Vad tror ni det beror på?  
Det finns en trygghet och glädje i arbetsgrupperna och man trivs på jobbet. 
En annan aspekt är att arbetsscheman är hållbara och att enhetschefen är 
aktiv vid schemaläggningen.  
 
Utifrån rapporten utförd av företaget Ensolution finns det möjligheter till 
ekonomiska effektiviseringar inom omsorgen om personer med funktions-
nedsättning (OF)? Vad har ni hittills sett för möjligheter inom verksamheten?  
Ett arbete som man hittills gjort är att se över bemanning på gruppboendet 
på Gränsgatan i Hultsfred. Där har man minskat antalet personal, övrig tid 
samt täckt den egna frånvaron utan hjälp från bemanningen. Det är en 
balansgång då det är en verksamhet som alltid kommer behöva en hög 
bemanning.  
 
Personalkostnaderna för gruppboendet på Nygatan och 
gemensamhetslokalen på Lilla torget i Hultsfred har nu delats upp per 
verksamhet. Det finns ett behov av en ökad budget för dessa verksamheter.   
 
I dagsläget är det mer vanligt än tidigare att tillstånd för privata 
assistansbolag dras in. Framåt behövs ett nära samarbete med myndighet 
vård och omsorg. Man diskuterar också formerna för ledsagning. En stor 
del inför framtiden är bemanningsfrågan, både ur ett ekonomiskt perspektiv 
och med hänsyn till kontinuitet. 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 100/2022 Dnr 2022/56  
 
Besök från verksamheterna: Daglig verksamhet 
Framsteget 
 
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 
Framsteget är en intraprenad som bedriver daglig verksamhet enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen. Idag 
finns nio olika verksamheter för Framstegets medarbetare. Framsteget utför 
också uppdrag åt kommunen, som exempelvis inoljning av utemöbler på 
kommunens boenden, körning av mat till skolor med mera. Framsteget kan 
också få uppdrag från föreningar eller företag. 
 
Det man kan se inför 2023 är bland annat ett växande tryck på daglig 
verksamhet, med nya målgrupper, blanddiagnoser och en ökad psykisk 
ohälsa. Det finns en konkurrens om praktikplatserna i kommunen. 
Bedömningar mellan kommun, Försäkringskassa och Arbetsförmedling 
skiljer sig också åt, vilket är en utmaning framåt. Framsteget behöver även 
se över sina lokaler då de dels är trångbodda, dels behövs plats för fler 
verksamheter.  
 
Synpunkter, avvikelser och Lex Sarah/Maria ska ses som en gåva och att med 
dessa ta lärdom för en framtida, kvalitativ vård och omsorg. Ge några 
exempel där händelser har lett till kvalitetsförbättringar?  
På Framsteget har man förbättrat sitt samarbete med personliga assistenter 
tack vare synpunkter som kommit in. Introduktionen av ny personal har 
också uppdaterats då det är flera kommande pensionsavgångar. 
 
Socialförvaltningens frisknärvaron 2021 var högre än de allra flesta i länet. 
Vad tror ni det beror på?  
På Framsteget trivs personalen på sin arbetsplats. Personalen känner 
ansvar, påverkansmöjlighet, stolthet och delaktighet. Framsteget behöver 
sällan ta in personal från bemanningsenheten och har en hög kontinuitet 
gentemot den enskilde.  
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Hur arbetar verksamheten med sin ekonomi?  
På Framsteget förs det dialog om att man bedriver verksamhet med 
gemensamma skattepengar. Personalen är lösningsfokuserad och ställer upp 
när någon i personalen är borta. Man ser också över vad som finns innan 
man gör större inköp. Framsteget får även in pengar via verksamheterna 
och det arbete man utför där. Det finns en stolthet i att klara ekonomin 
inom Framsteget. 
 
Medarbetarens resor till och från jobbet 
Efter omvärldsbevakning i närliggande kommuner kan man konstatera att 
det ser olika ut vad gäller nivån på habiliteringsersättning. Gemensamt 
mellan kommunerna är dock att medarbetarna får bekosta sin resa till och 
från sin sysselsättning själv. Även i Hultsfreds kommun får medarbetarna 
själva betala sina resor. Resorna är enligt fullmäktigebeslut 
subventionerade om man reser genom fler än två zoner. Efter att den 
enskilde betalat sina resor är det inte mycket pengar över av 
habiliteringsersättningen. Det kan försvåra motivationsarbetet som 
personalen gör.  
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 101/2022 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Lägesrapport om till- och ombyggnationer av kommunens särskilda 
boenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnationen fortlöper enligt plan på boendet på Aspedalsgatan i 
Hultsfred. De boende som är kvar bor på nedre plan med en tillfällig entré 
från Lindvägen.  
 
Boendet på Vetlandavägen i Målilla arbetar med att hitta formerna för den 
nya större verksamheten. 
 
Den nya översynen av kommande ombyggnationer på boendena på 
Doktorsvägen i Mörlunda och Skördevägen i Vena är klar. Den kommer 
redovisas för Hultsfred Trygga Hems styrelse i veckan. Information 
kommer därefter till socialnämnden. Då kommer också en 
kostnadsberäkning jämfört med ursprunglig förstudie redovisas. 
 
Arbetet med att se över området kring Knektagården i Hultsfred kommer 
återrapporteras efter årsskiftet. 
 
Nämnden får information om aktuellt antal beslut om plats på särskilt 
boende. 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 102/2022 Dnr 2021/75  
 
Gemensamt möte med barn- och 
utbildningsnämnden: Information om 
feriepraktik för ungdomar 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
Gemensamt möte med barn- och utbildningsnämnden med information om 
arbetet med feriepraktik för kommunens ungdomar.  
 
Ärendebeskrivning 
Robert Andersson, Anders Svalbring, Amanda Persson och Maria Helander 
från arbetsmarknadsenheten (AME) informerar om arbetet med feriepraktik 
för ungdomar. 
 
Kommunen erbjuder varje år ungdomar som fyller 16 år möjlighet att 
ansöka om en ferietjänst under sommaren. Feriepraktiken bidrar till många 
positiva faktorer; det är en möjlighet att lyckas när skolgången känns 
problematisk, det är en första arbetslivserfarenhet, det ger rutiner och 
sysselsättning under sommaren, det ger en arbetsreferens och även en 
inkomst.  
 
Arbetet med att förbereda feriepraktiken pågår året runt. AME samverkan 
med högstadiet och gymnasiet. Kommunens budget för feriepraktik räcker 
till att 115 ungdomar får en ferietjänst. Med hjälp av statsbidrag utökades 
antalet platser ytterligare 2022. Totala antalet ungdomar som fick 
ferietjänst 2022 var 158. Kommunal verksamhet stod för 60 procent av 
platserna, och föreningar stod för resterande procent. Inom den kommunala 
verksamheten hade förskola, vård och omsorg flest platser. Bland 
föreningarna hade Dressinuthyrningen i Virserum flest platser. 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 103/2022 Dnr 2021/94  
 
Lägesrapport om lärlingsutbildning inom vård 
och omsorg 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Sektionschef för arbete och integration ger en lägesrapport om 
lärlingsutbildning inom vård och omsorg. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har tidigare fått information om kommande 
lärlingsutbildning till undersköterska (SN § 2/2022, § 48/2022). Det har 
gått att söka sig till utbildningen via Lärcenter i Hultsfred. Utbildningen 
består av studier och lärande i arbete. Praktiken är förlagd på en arbetsplats 
inom kommunens vård och omsorg. Bakgrunden är att det finns ett stort 
rekryteringsbehov av undersköterskor samtidigt som det finns många 
anpassande anställningar inom vård och omsorg.  
 
Den beräknade kostnaden för projektet 2022 är i dagsläget prognosticerat 
till 5,77 miljoner kronor. Det finansieras med bidrag från 
Arbetsförmedlingen, samt med delar av statsbidragen äldreomsorgslyftet 
och ”minska andelen timanställda”. 
 
Det var 17 personer som påbörjade utbildningen. Det är nu 15 personer 
kvar i utbildningen. Lärcenter arbetar för att så många som möjligt ska 
klara av studierna till undersköterska.  
 
Det genomförs regelbundna avstämningar av projektet. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation om prognos 2022 – lönekostnader projekt 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26, § 65 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 104/2022 Dnr 2022/75  
 
Information om ESF-projekt: Samverkan, 
inkludering och anställningsbarhet - Kalmar län 
(SIA) 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om avsiktsförklaring till deltagande i ESF-projekt om 
samverkan, inkludering och anställningsbarhet i Kalmar län. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett tidigare projekt (FSLA) ”fortsatta studier leder till arbete” har fortgått 
inom länet där målet var att fler skulle gå in i studier. Nu har kommunen 
för avsikt att delta i fortsatt projekt om samverkan, inkludering och 
anställningsbarhet 2023-2025. Det övergripande målet för projektet är 
stärkta förutsättningar för ökad anställningsbarhet och inkludering i 
samhället. Ansökan har skickats in från Kommunförbundet i Kalmar län, 
som är projektägare och står för administration, ekonomi, samordning och 
projektledning. Utöver Kommunförbundet ingår respektive kommun, 
Region Kalmar län och Samordningsförbundet i projektet. 
 
Samverkan mellan arbetsmarknadsenheter, socialtjänst och skola på 
regional och lokal nivå fungerar i begränsad utsträckning i länet. Det finns 
ett behov av att denna förbättras för att stärka enskilda individers 
förutsättningar att komma till studier och/eller arbete. Det finns också ett 
behov av att motverka negativa utvecklingskedjor för ungdomar som finns i 
ett utanförskap eller riskerar detta. Den kompetensbas som har byggts upp i 
länet behöver komma fler individer till del. Det finns ett behov av att sprida 
och använda metoderna i fler verksamheter, samt att i större utsträckning 
arbeta proaktivt i stället för reaktivt.  
 
Målgruppen för projektet är unga utan aktivitet, personer med bristfälligt 
språk, personer med funktionsnedsättning samt personer som får 
ekonomiskt bistånd. Projektet har ett fokus på varje enskild individ och 
dess behov där insatser ska kunna utformas och anpassas.  
 
Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att fånga upp individerna genom 
dialog och samverkan lokalt. Det finns en budget för hela projektet, alla 
avtalsparter är ansvariga för helheten. Finansieringen är statliga medel samt 
en medfinansiering från kommunen. 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Undertecknad avsiktsförklaring 
Presentation om ESF-projekt ”Samverkan, inkludering och 
anställningsbarhet” 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26, § 66 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 105/2022 Dnr 2022/76  
 
Förberedelser inför 2023 års internkontrollplan 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att nuvarande kontrollområden även ska finnas 
med i internkontrollplanen för 2023 då en större revidering skedde inför 
2022 års internkontrollplan. 
 
Sammanfattning 
Förberedelser inför 2023 års internkontrollplan.  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen anser att de kontrollområden som lades till inför 2022 bör 
ligga kvar även 2023 för att kunna följa resultatet på ett givande sätt. 
 
Diskussion förs på nämnden kring gällande målområden.  
 
Utöver internkontrollplanen finns även nämndens mål- och nyckeltal som 
förvaltningen ständigt strävar efter.  
 
Beslutsunderlag 
Tillämpningsanvisningar intern kontroll s. 5-8 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26, § 68 
 
Skickas till 
Socialchef 
Controller 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 106/2022 Dnr 2022/78  
 
Resursfördelning och ersättningsnivå 
hemtjänst 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. höja den interna ersättningen för hemtjänst från 442 kr till 451 kr 
per beviljad timme. 

2. höja ersättningen till LOV-företag som utför omvårdnadstjänster 
eller omvårdnadstjänster och serviceinsatser från 482 kr till 494 kr 
per beviljad timme. 

3. höja ersättningen till LOV-företag som enbart utför serviceinsatser 
från 377 kr till 387 kr per timme.  

4. ovanstående ersättningsnivåer ska gälla från och med 2022-05-01. 
5. ge förvaltningen i uppdrag att räkna upp glesbygdstillägget för 

insats hos brukare som bor fem km eller längre utanför 
tätortsgränsen enligt ovanstående princip. 

 
Reservation 
Jonny Bengtsson, Tomas Lockström och Silva Andersson, samtliga S, 
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna förslaget.  
 
Sammanfattning 
Uppräkning av nuvarande ersättningsnivå för hemtjänst att gälla från och 
med 2022-05-01.  
 
Ärendebeskrivning 
Hemtjänsten i Hultsfreds kommun kan utföras av den kommunala 
hemtjänsten eller av en privat utförare enligt Lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Nuvarande ersättningsnivåer har gällt sedan 2021-05-01. Årets 
uppräkning beräknas utifrån utfallet av den årliga lönerevisionen.  
 
Lönekostnaderna har räknats upp enligt den årliga löneökningen samt att 
även personalomkostnaderna har justerats. Även kostnader för 
verksamhetsledning har räknats upp med faktisk löneökning och förändrade 
personalomkostnader. Kostnader för administration har likaså justerats 
utifrån budget fördelad på antal årsarbetare. 
 
Förslag 
Jonny Bengtsson, S, yrkar avslag på punkt 2 och 3 i arbetsutskottets förslag 
i avvaktan på föreslagen redovisning i tilläggsyrkande. 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag 

1. Arbetsutskottets förslag till beslut 
2. Förslag från Jonny Bengtsson, S, att avslå punkt 2 och 3 i 

arbetsutskottets förslag 
 
Nämnden godkänner propositionsordningen. 
 
Ordförande frågar nämnden om de beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller förslag från Jonny Bengtsson, S, och finner att nämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Förslag 
Jonny Bengtsson, S, yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
tillsammans med presidiet eller arbetsutskottet redovisa en analys av 
utvecklingen av LOV-systemet (Lagen om valfrihetssystem) ur ett 
nationellt perspektiv. Redovisningen ska innehålla fakta kring eventuell 
forskning och evidens inom området. Den ska även innehålla en prognos 
för kommunerna vad gäller framtida ekonomi för hemtjänsten med tanke på 
regeringens aviserade statsbidrag till kommuner och regioner. 
 
Förslag 
Per-Inge Pettersson, C, yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag 

1. Förslag från Jonny Bengtsson, S, om tillägg till arbetsutskottets 
förslag 

2. Förslag från Per-Inge Pettersson, C, om avslag på tilläggsyrkandet 
 
Nämnden godkänner propositionsordningen. 
 
Ordförande frågar nämnden om de beslutar enligt Jonny Bengtssons, S, 
förslag eller förslag från Per-Inge Pettersson, C, och finner att nämnden 
beslutar enligt Per-Inge Petterssons, C, förslag. 
 
Reservation 
Jonny Bengtsson, Tomas Lockström och Silva Andersson, samtliga S, 
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna förslaget.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-20 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26, § 69 
 
Skickas till 
Controller 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-09 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 107/2022 Dnr 2022/72  
 
Statistik från Höglandets socialjour första 
halvåret 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Statistik av ärenden hos socialjouren första halvåret 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har till dagens sammanträde tagit del av statistik från 
socialjouren för första halvåret 2022.  
 
Antalet ärenden har minskat sett till hela Höglandets socialjour. Antalet 
ärenden i Hultsfreds kommun har dock ökat under första halvåret 2022. En 
anledning till detta är ökningen av komplexa ärenden inom barn och familj.  
 
Beslutsunderlag 
Statistik från Höglandets socialjour samt medling första halvåret 2022 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26, § 73 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-09 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 108/2022 Dnr 2022/74  
 
Sammanträdestider 2023 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2023 för 
socialnämnden och dess arbetsutskott, det kommunala pensionärsrådet och 
dess arbetsutskott samt tider för förvaltningsövergripande samverkan enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider under 2023 har tagits fram för 
socialnämnden och dess arbetsutskott. Förslaget innehåller också tider för 
socialförvaltningens fackliga samverkan och det kommunala 
pensionärsrådet. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden och dess ordinarie arbetsutskott sammanträder normalt 
varje månad utom juli. Socialnämnden äger normalt sett rum onsdagar eller 
torsdagar klockan 13 och dess arbetsutskott på onsdagar klockan 08:30. 
Socialnämnderna i mars och i november är gemensamma med barn- och 
utbildningsnämnden. På grund av helgdagar, semestrar eller annat kan 
sammanträdesdagarna ibland behöva läggas på annan dag.  
 
I förslaget finns också tider för förvaltningsövergripande samverkan samt 
det kommunala pensionärsrådet. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdestider 2023 
Tjänsteskrivelse 2022-10-18 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26, § 74 
 
Skickas till 
Kommunala Pensionärsrådet 
Facklig samverkansgrupp 
Ledningsgrupper 
Individ- och familjeomsorgen 
Myndighet vård och omsorg 
Socialkontorets stab 
Controller 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-09 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 109/2022 Dnr 2022/10  
 
Information från presidieträffar 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information från presidieträffar. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens presidium lämnar information från presidieträffar 2022-
10-04 och 2022-10-11. Arbete med att ta fram en gemensam handlingsplan 
och strukturera upp den övergripande samverkan har påbörjats.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26, § 76 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-09 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 110/2022 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 

- Intervju med Oskarshamnstidningen om arbetet med LUPP 2022-
10-13 

- Presidiets träff med kommunens revisorer 2022-10-18 
 
Jonny Bengtsson, S, informerar om att endast förtroendevalda och 
tjänstepersoner deltog på verksamhetsdialog omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF) norr.  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-09 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 111/2022 Dnr 2022/1  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2022-10-27 
Protokoll från socialförvaltningens fackliga samverkan 2022-09-06 och 
2022-10-04 
Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådet 2022-10-12 
Mötesanteckningar från verksamhetsdialoger: 
Särskilt boende söder 2022-10-07 
Hälso-/sjukvård och rehabilitering (HSR) 2022-09-27 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) söder 2022-10-19 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) barn och familj 2022-10-25 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26, §§ 67, 71, 75 
Remissyttrande (Handlingsnr. 2022/1036) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 200 
Kommunfullmäktige 2022-10-24, §§ 122, 127 
Komplettering av delårsrapport 2022-08-31 (Handlingsnr. 2022/994) 
Delegationsbeslut socialchef (Handlingsnr. 2022/961) 
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (Handlingsnr. 2022/916) 
Anmälningar om personuppgiftsincidenter (Handlingsnr. 2022/937, 
2022/1045) 
Rapport från Kommunförbundet Kalmar län (Handlingsnr. 2022/939) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 7 stk (Handlingsnr. 2022/923, 
2022/929, 2022/1030, 2022/1043, 2022/1052, 2022/1056, 2022/1057) 
Dom från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsnr. 2022/1044) 
Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen (IFO), äldreomsorgen 
(ÄO) och omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) september 
2022 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-11-09 

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 Jörgen Nilsson, C X       
3 Ann-Charlott Andersson*, C Lars 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 föredragningar §§ 99-100, men inte under besluten. 
**Deltog på föredragningar §§ 101-111 samt under alla beslut. 
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