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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 112/2022 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Nämnden får information om arbetet med till- och ombyggnationer av 
kommunens särskilda boenden för äldre. 
 
Ärendebeskrivning 
Den byggnation som nu pågår på det särskilda boendet på Aspedalsgatan 
24 i Hultsfred pågår enligt tidsplanen.  
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 113/2022 Dnr 2016/27  
 
Tillval vid kommande om- och tillbyggnad av 
särskilda boenden 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår fullmäktige besluta 

1. att förslag på tillval som presenteras i ärendebeskrivningen 
genomförs i kommande om- och tillbyggnad av de särskilda 
boendena. 

 
Sammanfattning 
En översyn och kostnadsbedömning har gjorts på de särskilda boendena på 
Doktorsvägen i Mörlunda och Skördevägen i Vena samt för 
trygghetslägenheterna på Doktorsvägen i Mörlunda. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade att de förslag till tillval som presenterades i 
kommunfullmäktige KF § 50/2021 bereds i kommande om- och 
tillbyggnad av de särskilda boendena. Socialnämnden ska återkomma med 
kostnad innan investeringsbeslut fattas. 
 
” Inriktningsprogrammet för framtidens boenden” skrevs i samband med 
förstudien som Riksbyggen gjorde 2016. Sedan dess har 
socialförvaltningen jobbat vidare med att utveckla äldreomsorgen i 
kommunen. Detta utifrån socialnämndens värdegrund och det salutogena 
tankesättet. Förvaltningen har jobbat för att följa den forskning som finns 
kring salutogena verksamheter utifrån känslan av sammanhang (KASAM). 
Utifrån detta kan man se olika delar i boendet, från den enskildes lägenhet 
till olika gemensamma delar på boendet.  

Personligt boende 
Lägenheten ska vara handikappanpassad i storleken 33-35 kvadratmeter. 
Lägenheten är en plats att vila, sova, titta på teve, lyssna på radio, läsa, 
minnas och vara med sig själv. Lägenheten ska ge möjlighet att möblera så 
den får hall, kokskåp (kök), toalett/badrum samt vardagsrum och sovrum. 
Här kan man om man önskar umgås med andra och inta sina måltider. 

Allmänt boende 
Gemensamma utrymmen för måltider och olika aktiviteter. Här umgås man 
med andra och söker trygghet hos närvarande personal. Här finns olika rum 
för samvaro och aktivitet samt vardagsrum för socialt umgänge. Det är 
viktigt att den enskilde alltid kommer fram till något.  
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Kollektivt boende 
Det särskilda boendet ska också erbjuda någonting att gå till. Boendet ska 
vara en mötesplats dit även andra från samhället kommer för att äta på 
restaurangen eller delta i olika aktiviteter. Boendet ska uppmuntra en aktiv 
livsstil. 

Utemiljö 
Utemiljön ska vara inbjudande och lättillgänglig. Utemiljön ska stimulera 
alla sinnen. Det ska ges möjlighet att komma ut när man själv vill. 
Utemiljön ska också ge möjlighet till aktivitet eller stillhet. Det ska också 
vara en plats där man kan umgås med andra. 

Restaurang och träffpunkt 
Alla särskilda boenden ska ha en restaurang och en träffpunkt dit de som 
bor på boendet kan välja att gå. Träffpunkten är gemensamhetslokal för 
boende i trygghetslägenheterna i nära anslutning till det särskilda boendet. 
De och andra äldre i samhället kan komma och äta sina måltider på 
restaurangen, umgås med andra eller vara med på olika aktiviteter.  
 
I Hultsfreds kommun bor man i regel kvar i det ordinära boendet länge och 
de flesta livet ut. Socialförvaltningen satsar mycket på hemtjänst och 
möjligheten att bo kvar i sin invanda miljö. Att ges möjlighet till ett aktivt 
liv under hela livet är viktigt. Restaurangen och träffpunkten på de 
särskilda boendena ska vara den träffpunkt där man kan äta och umgås. 
Många äldre i dagens samhälle känner sig ensamma och det är viktigt att 
kommunen jobbar aktivt för att minska ensamhet och isolering bland äldre. 
Alla ska ges möjlighet till ett socialt liv om man så önskar. 
 
Verksamhetschef för vård och omsorg har tillsammans med av styrelsen för 
Hultsfred Trygga Hem utsedd person från Riksbyggen gjort en översyn och 
kostnadsbedömning av kommande behov vid till- och ombyggnation av de 
särskilda boendena på Doktorsvägen i Mörlunda och Skördevägen i Vena. 
Trygghetslägenheterna på Doktorsvägen i Mörlunda har också ingått i 
översynen. Kommande behov av tillval beskrivs nedan utifrån respektive 
särskilt boende: 

Särskilt boende Doktorsvägen i Mörlunda 
Doktorsvägen i Mörlunda byggs om till ett modernt och ändamålsenligt 
särskilt boende med samma antal lägenheter som tidigare, det vill säga 18 
lägenheter. Doktorsvägen i Mörlunda består idag av fyra små enheter som 
är personalkrävande då det är svårt att få en överblick av verksamheten. 
Doktorsvägen har dålig planlösning för de som bor där och dålig 
arbetsmiljö för personalen. Här finns inga gemensamhetsutrymmen utan de 
boende är hänvisade till korridorer för social samvaro. Lägenheterna är små 
och svårmöblerade. Åtta lägenheter är mindre än 30 kvadratmeter. På 
Doktorsvägen i Mörlunda finns behov av att få till helheten i boendet 
genom att skapa gemensamhetsutrymmen samt större lägenheter. För att få 
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en bättre planlösning i boendet och större lägenheter har en uppdatering av 
ritningar och en kostnadsbedömning gjorts. Här ingår också samma tillval 
som gjordes på boendena på Vetlandavägen i Målilla och på Aspedalsgatan 
i Hultsfred. Det vill säga badrum med handikappsinredning, tillgänglig 
utemiljö, svalare inneklimat, kylanläggning på ventilationen, soljalusier, 
passersystem på dörrar, persienner och taklyftar i lägenheterna samt 
boendesprinkler. I beslutsunderlaget finns även nybyggnation av sex 
trygghetslägenheter i anslutning till de tjugo trygghetslägenheter som idag 
finns på Doktorsvägen i Mörlunda. 
 
I beslutsunderlaget görs en kostnadsbedömning på 54 088 000 kr. 
Indexerat blir det 71 875 000 kr. 
Budget nytt förslag särskilt boende 53 520 000 kr 
Budget nytt förslag 6 trygghetslägenheter 23 920 000 kr 
 
Alla om- och tillbyggnationer som nu görs på kommunens äldreboenden 
hänger ihop med varandra och där flytt mellan de olika boendena är 
planlagda i en viss ordning. Detta för att inte få för lite särskilda boende-
platser under de olika byggnationerna. Alla byggnationer behöver vara 
klara när kommunen har som flest antal invånare som är 85 år eller äldre.  
De boende på Doktorsvägen i Mörlunda planeras flytta till boendet på 
Aspedalsgatan i Hultsfred när det boendet står klart under hösten 2024. På 
så sätt kan en ombyggnation av boendet på Doktorsvägen i Mörlunda starta 
i tid. Det möjliggör att de 163 lägenheter på särskilt boende som 
kommunen har behov av enligt äldreboendeutredningen står klara år 2026. 

Särskilt boende Skördevägen i Vena 
Skördevägen i Vena byggs till och boendesprinkler installeras. På 
Skördevägen är de boende idag hänvisade att äta alla sina måltider i 
restaurangen alternativt i sin lägenhet. Det finns inga gemensamhetskök per 
boendeenhet. På Skördevägen finns få rum för olika aktiviteter och social 
samvaro. Oftast träffas de boende i korridoren utanför restaurangen. 
Skördevägen har stora och bra lägenheter, 16 enrumslägenheter och 4 
tvårumslägenheter. Här krävs boendesprinkler men inga andra åtgärder på 
lägenheterna behövs.  
 
På Skördevägen finns ett behov av att skapa två gemensamhetskök med 
tillhörande samvaroytor, där de boende kan äta sina måltider, ordna 
gemensamma aktiviteter samt för social samvaro. De två flyglarna som 
idag finns i två plan byggs samman på båda planen. Detta skulle innebära 
en mer sammanhållen planlösning med en trevligare boendemiljö och 
bättre arbetsmiljö. Dessutom behövs en tillgänglig utemiljö liksom 
beslutades om på Vetlandavägen i Målilla och Aspedalsgatan i Hultsfred. 
Idag finns krav på boendesprinkler. Övriga tillval är inte aktuella på 
Skördevägen då lägenheterna här inte är i behov av någon ombyggnation.  
 
När gemensamhetskök skapas på boendet kan restaurangen användas av de 
som bor på boendet och de som bor i trygghetslägenheter i nära anslutning 
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till det särskilda boendet, om de så önskar. Restaurangen blir även 
tillgänglig för övriga äldre i samhället som önskar att äta tillsammans med 
andra och kan också användas som en träffpunkt för äldre i Vena.  
 
I beslutsunderlaget görs en kostnadsbedömning på 6 310 000 kr.  
Indexerat blir det 8 360 000 kr. 
Budget nytt förslag särskilt boende 13 568 00 kr 
Budget för boendesprinkler 2 950 000 kr. Boendesprinkler finns inte med i 
beslutsunderlaget. 
 
Det tidigare förslaget i beslutsunderlaget på till- och ombyggnad av det 
särskilda boendet på Skördevägen i Vena är inte aktuellt att genomföra. I 
det förslaget skulle två tvårumslägenheter byggas om till ettor för att 
möjliggöra fler gemensamhetsutrymmen. I dag är efterfrågan på 
tvårumslägenheter för äkta makar med beslut om särskilt boende stort. 
Detta gör att kommunen inte bör minska antalet. Tvårumslägenheter finns 
inte på något annat särskilt boende i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-13 
Presentation med ritningar 2022-11-21 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 77 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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SN § 114/2022 Dnr 2016/27  
 
Personaltäthet på kommunens särskilda 
boenden 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1. ökar personaltätheten på kommunens vård- och omsorgsboenden. 
2. behåller personaltätheten på de boenden som har inriktning demens 

eller kognitiv svikt. 
3. ökar personalbudgeten enligt förslag. 

 
Sammanfattning 
Idag pågår till- och ombyggnation av kommunens särskilda boenden. 
Kommunen går från 142 lägenheter till 163 lägenheter på särskilt boende. 
Alla boendeplatser bör ha en personaltäthet på 0,62 årsarbetare, medan 
platser med inriktningen demens bör ha en personaltäthet på 0,70 
årsarbetare. Natt bör ha en bemanning utifrån husets uppbyggnad då de 
olika flyglarna i huset inte kan lämnas utan personal någon längre tid. En 
brukare ska alltid kunna nå personalen. Evakuering vid brandtillbud kräver 
en viss bemanning nattetid.   
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningens verksamhet för vård och omsorg har tittat på hur 
verksamhetens inriktning bör se ut när ombyggnationerna av kommunens 
särskilda boenden är klara. Idag finns sex särskilda boenden belägna i 
Hultsfred, Virserum, Målilla, Mörlunda och Vena. Ursprungligen har 45 
platser på boendena i Mörlunda och Målilla inriktning demens.  
 
Idag pågår till- och ombyggnation av kommunens särskilda boenden som 
gör att boendeplatserna kommer gå från totalt 142 till totalt 163 lägenheter. 
Antalet boendeplatser på boendena på Vetlandavägen i Målilla och på 
Aspedalsgatan i Hultsfred utökas. I Målilla går man från 27 lägenheter till 
totalt 50 lägenheter. I Hultsfred går man från 36 lägenheter till totalt 57 
lägenheter. Verksamheten föreslår att alla boenden benämns som vård-och 
omsorgsboende och att boendena på Vetlandavägen i Målilla samt på 
Aspedalsgatan i Hultsfred har vissa delar med inriktning demens/kognitiv 
svikt. 
 
Av Vetlandavägens 50 lägenheter bör 20 - 30 lägenheter vara med 
inriktning demens. Av Aspedalsgatans 57 lägenheter bör 18 – 27 lägenheter 
vara med inriktning demens. Här finns en fördel att det finns en flexibilitet 
som verksamheten förfogar över beroende på hur behovet ser ut. I 
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genomsnitt behöver 48 lägenheter av 163 vara inriktning demens. Det går 
att få flera samordningsvinster och en flexibilitet i verksamheten, både för 
de boende och för personalen, med båda verksamheterna i samma hus. 
Övriga särskilda boenden på Ringvägen i Virserum, Doktorsvägen i 
Mörlunda och Skördevägen i Vena bör vara vård- och omsorgsboenden. 
 
Idag är det de mest sköra äldre och multisjuka som får ett beslut om särskilt 
boende vilket har ökat kravet på personaltätheten. Det finns också ett högre 
krav att få bo nära sina närstående, helst på samma ort, när en särskild 
boendeplats beviljats. Detta bör vi tillmötesgå så lång som möjligt, vilket 
också kräver en ökad personaltäthet. Personer som har enklare 
demensdiagnoser samt psykiska funktionsnedsättningar mår bra av att bo 
på vård- och omsorgsboende nära sina närstående. De som har en 
beteendestörning till följd av sin demensdiagnos behöver en lägenhet där 
det är inriktning demens. 
 
Idag har Ringvägen, Aspedalsgatan, Östra Långgatan och Skördevägen en 
personaltäthet på 0,60 årsarbetare. Vetlandavägen och Doktorsvägen har 
0,70 årsarbetare då det där är inriktning demens. Natten är bemannad 
utifrån husets förutsättningar för att inte lämna tomt samt för att leva upp 
till gällande brandskyddskrav.  
 
En omvärldsbevakning är gjord. Ingen kommun är den andra lik och alla 
kommuner har bemannat utifrån sina förutsättningar. I genomsnitt ligger 
Hultsfreds kommun lägre i bemanningstäthet än de kommuner 
verksamheten tittat på.  
  
Det finns ett behov att öka personaltätheten på alla särskilda boenden för att 
tillgodose de behov som finns idag och framåt. Demensinriktning kan 
behålla den personaltätheten Hultsfreds kommun har idag då det går att 
hitta samordningsvinster på de två stora boendena Aspedalsgatan och 
Vetlandavägen.   
 
Förslaget är att alla särskilda boende-platser blir vård- och omsorgsboende 
med en personaltäthet på ca 0,62 årsarbetare och att lägenheterna med 
inriktning demens har en personaltäthet på ca 0,70 årsarbetare. Natt 
bemannas utifrån husets förutsättningar: Ringvägen 2 personal per natt, 
Doktorsvägen 2 personal per natt, Skördevägen 2 personal per natt, 
Vetlandavägen 6 personal per natt och Aspedalsgatan 6 personal per natt. 
Totalt behov 104,9 årsarbetare dag och 36,7 årsarbetare natt. 
 
För att bemanna det utökade antalet särskilda boende-platser och tillgodose 
en utökad personaltäthet bör 141,6 tjänster skapas. I 2023 års budget har 
socialförvaltningen 120,75 årsarbetare i särskilt boende. Detta innebär att 
förvaltningen behöver utöka personalbudgeten i särskilt boende med 20,85 
årsarbetare fram till 2026. Budgeten bör utökas gradvis under 2024, 2025 
och 2026. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-13 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 78 
 
Skickas till 
Ledningsgrupp vård och omsorg 
Enhetschefer särskilt boende 
Controller 
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SN § 115/2022 Dnr 2022/88  
 
Beslutsattestlista för socialförvaltningen 2023 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag på beslutsattestanter hos socialförvaltningen 
att gälla från och med 2023-01-01. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till beslutsattestlista inför 2023 har tagits fram. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år beslutar socialnämnden om vilka tjänstepersoner som ska ha 
behörighet för beslutsattest för socialförvaltningens fakturor. Nu har ett 
förslag till beslutsattestanter och ersättare inför 2023 tagits fram. I förslaget 
ingår alla ansvar som finns inom socialförvaltningen.  
 
Förslaget ligger med som bilaga till detta beslut. 
 
Förändringar under 2023 beslutas genom delegation av förvaltningens 
controller och anmäls till nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsattestlista 2023-01-01 
Kodplan 2023 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 81 
 
Skickas till 
Controller 
Beslutsattestanter 
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SN § 116/2022 Dnr 2022/87  
 
Socialnämndens taxor 2024 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer socialnämndens taxor inför budget 2024 enligt 
förslag.  
 
Sammanfattning 
Förslag till taxor och avgifter för socialförvaltningen 2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningens controller har tagit fram ett förslag på taxor för 
socialnämndens verksamheter 2024. 
 
Förslag till taxor och avgifter inför 2024 framgår av bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på taxor 2024 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 82 
 
Skickas till 
Controller 
Avgiftshandläggare 
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SN § 117/2022 Dnr 2022/73  
 
Riktlinjer för delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inom vård och omsorg 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag på riktlinjer för delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inom vård och omsorg. 
 
Sammanfattning 
Senaste revideringen av riktlinjerna för delegering inom vård och omsorg 
gjordes 2016. För att riktlinjerna ska uppfylla sitt syfte har en revidering 
och uppdatering av riktlinjerna gjorts.  
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med riktlinjerna är att hälso- och sjukvårdsuppgifter får delegeras 
endast när det är förenligt med en god och säker vård och en möjlighet att 
tillvarata vård- och omsorgspersonalens kunskaper och färdigheter. Det är 
samtidigt ett tillfälle att höja kompetensen då delegering kräver individuell 
instruktion. Vårdgivaren kan aldrig besluta att viss eller vissa hälso- och 
sjukvårdsuppgifter ska delegeras. Behovet och lämpligheten av delegering i 
det enskilda fallet kräver alltid en bedömning av legitimerad personal. 
En legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan inte tvingas att delegera 
en arbetsuppgift och ingen kan tvingas att ta emot en delegering.  
 
Grundläggande bestämmelser om delegering finns i Patientsäkerhetslagen 
(SFS 2010:659) och i Socialstyrelsens författningssamling som handlar om 
Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård 
(SOSFS 1997:14). Värdefullt att betona är att en delegerad hälso- och 
sjukvårdsuppgift kan förändras över tid. Arbetsuppgiften kan från början 
vara en hälso- och sjukvårdsinsats för att senare vara en insats enligt 
Socialtjänstlagen på grund av att förutsättningarna ändrats eller bedöms 
som egenvård (SOSFS 2009:6). 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för delegering inom vård och omsorg 
Tjänsteskrivelse 2022-09-30 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 85 
 
Skickas till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschef sjuksköterskor 

                      Ledningsgrupp vård och omsorg 
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SN § 118/2022 Dnr 2022/77  
 
Ersättning vid förskjuten semester inom vård 
och omsorg 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. höja ersättningen vid förskjuten semester med 3000 kronor från och 
med 2023. 

2. från och med 2024 göra en årlig uppräkning av ersättningsnivåerna. 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2018 om ersättning för förskjuten semester för att 
kunna bemanna inom vård och omsorg under huvudsemesterperioden. 
Ersättningsnivån har varit densamma sedan 2018 och förvaltningen ser nu 
ett behov av en höjning av ersättning för att det även fortsättningsvis ska 
vara attraktivt med förskjuten semester. 

 
Ärendebeskrivning 
För att möta behovet att bemanna vård och omsorg under 
huvudsemesterperioden beslutade socialnämnden 2018-02-07 (SN § 
9/2018) att särskilda ersättningar för förskjuten semester kan beviljas för 50 
personer. Ersättningen kan beviljas tillsvidareanställda eller medarbetare 
med ett års sammanhängande vikariat och som är anställda inom vård och 
omsorg. Vid beslut och införandet av förskjuten semester fastställdes en 
ersättning som grundar sig på hur många sammanhängande veckor som 
arbetades. Förvaltningen ser nu ett behov av att revidera ersättningen för att 
det fortsatt ska vara attraktivt för medarbetare att förskjuta sin semester. 
Förvaltningen har kommit fram till att följande ersättningsnivå ät lämplig 
från och med 2023: 

Arbete 10 hela sammanhängande veckor 17.000:- 
Arbete 11 hela sammanhängande veckor 23.000:- 
Arbete 12 hela sammanhängande veckor 29.000:- 
Arbete 13 hela sammanhängande veckor 35.000:- 
 
Detta innebär en höjning med 5.000 kronor. Ersättningen baseras på 
heltidstjänstgöring och reduceras i förhållande till sysselsättningsgrad. 
Ersättningen inkluderar semesterersättning och utbetalas i samband med 
ordinarie löneutbetalning i september månad.  

Höjningen anses rimlig då det utslaget på åren 2018–2023 blir en höjning 
med 1000 kr per år. Total kostnadsökning för 50 medarbetare inklusive PO-
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kostnader (42,75 %) för 2023 förväntas bli 356 875 kr. 

Förvaltningen kommer i fortsättningen att mer regelbundet göra en översyn 
av ersättningsnivåerna för att vid behov göra eventuella justeringar för att 
uppnå syftet med förskjuten semester. 

Diskussion fördes på arbetsutskottet 2022-11-21, § 84, om hur stor ökning 
man bör göra från ett år till ett annat. Arbetsutskottet föreslår nämnden att 
höja ersättningen med 2000 kronor i stället för 5000 kronor per 
ersättningsnivå. Det är viktigt att en uppräkning görs varje år jämställt med 
den årliga löneutvecklingen. 

Förslag 

Per-Inge Pettersson, Ann-Charlott Andersson, båda C, Monica Bergh, Gun-
Britt Axelsson, båda KD, samt Conny Daag, M, föreslår att ersättningen 
vid förskjuten semester höjs med 3000 kronor från och med 2023. 

Jonny Bengtsson, Tomas Lockström och Silva Andersson, samtliga S, 
ställer sig bakom alliansgruppens förslag.  

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag 

1. Arbetsutskottets förslag. 
2. Alliansgruppens förslag. 

 
Nämnden godkänner propositionsordningen. 
 
Ordförande frågar nämnden om de beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller alliansgruppens förslag och finner att nämnden beslutar enligt 
alliansgruppens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-19 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-26, § 70 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 84 
 
Skickas till 
Ledningsgrupp vård och omsorg 
HR-konsult 
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SN § 119/2022 Dnr 2022/17  
 
Återrapportering efter genomlysningen av 
omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF) 
 
Beslut 
Socialnämnden  

1. lägger informationen till protokollet. 
2. uppdrar till förvaltningen att komplettera med en tidsplan för de 

aktiviteter som beskrivs i upprättad handlingsplan och 
aktivitetsplan. 

 
Sammanfattning 
Utifrån tidigare uppdrag och beslut av socialnämnden sammanställer och 
informerar förvaltningen om det pågående arbetet att se över processer och 
flöden med mål att bli mer kostnadseffektiva med bibehållen kvalité. 

Ärendebeskrivning 
Utifrån genomlysningen av omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF) fattade socialnämnden 2022-04-06 att ge 
förvaltningen i uppdrag att utifrån resultatet av genomlysningen av OF se 
över hur processer och flöden kan bli mer kostnadseffektiva med fortsatt 
bra kvalité samt att detta skulle redovisas för nämnden i november eller 
december 2022. Utifrån uppdraget tillsattes en arbetsgrupp bestående av 
socialchef, controller, verksamhetschef OF samt myndighetschef bistånd 
som lett fram till en handlingsplan med tre prioriterade fokusområden; 
personlig assistans, gruppbostad och korttidsvistelse (se bilaga). Mål som 
vill uppnås inom varje område har arbetats fram och det har gjorts en 
ansvarsfördelning kopplade till olika aktiviteter (se bilaga). 

Några direkta större effekter har inte kunnat ses ännu men däremot sker det 
små förändringar i verksamheterna hela tiden utifrån detta arbete. Att göra 
en analys av genomlysningen och uppdragets totala och långvariga effekter 
kommer att behöva göras längre fram för att kunna se märkbara resultat. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2022-04-06, § 44 
Handlingsplan och aktivitetsplan OF 
Tjänsteskrivelse 2022-11-11 
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Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 83 
 
Skickas till 

                      Ledningsgrupp vård och omsorg 
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SN § 120/2022 Dnr 2020/62  
 
Återrapportering av implementeringen av 
barnkonventionen inom socialförvaltningen 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. lägga informationen till protokollet. 
2. en lägesrapport om förvaltningens arbete med implementeringen av 

barnkonventionen lämnas till nämnden två gånger per år från och 
med 2023. 

 
Sammanfattning 
Arbetet med implementering av artikel 3 och 5 i Barnkonventionen har sett 
olika ut då det finns stora olikheter i verksamheterna samt att mycket fokus 
har varit på covid-19. Flera åtgärder har gjorts och en viktig åtgärd och 
grund som är lika oavsett uppdrag är att lyfta vikten av att uppmärksamma 
barnens perspektiv även om barnet eller ungdomen inte är föremål för en 
insats. 

Ärendebeskrivning 
2021-05-05 beslutade socialnämnden att anta förslag på implementering av 
artikel 3 och 5 i Barnkonventionen. Utifrån förslaget fick varje arbetsplats 
ansvara själva för genomförandet utifrån verksamheten 

Då det är många olika verksamheter inom socialförvaltningen har arbetet 
med implementering av artikel i barnkonventionen sett lite olika ut. Både 
vad det gäller hur man infört och hur långt man kommit i införandet. I vissa 
verksamheter är det en naturlig del i det dagliga arbetet och i andra 
verksamheter är det inte lika naturligt. Inom vård och omsorg så har 
implementeringen påverkats av pandemin som har tagit mycket fokus. 
Arbetet med implementeringen är inte klart utan behöver fortsätta lyftas 
och ständigt vara en levande fråga och som varje verksamhet ansvarar för 
att hålla levande. 

Individ- och familjeomsorgen  
Inom individ- och familjeomsorgen är barnperspektivet en naturlig del i 
arbetat och finns med i utredningar, beslut och riktlinjer som grund. 
Barnperspektivet lyfts för diskussion på APT och gruppmöten för att det 
ska finnas med och inte glömmas bort även om biståndet är riktat till 
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vuxna. Det finns rutiner när det uppstår oro för barn och man är väl 
informerad om sin skyldighet att anmäla. Inom Arbete och Integration har 
man arbetat aktivt med att ställa fler frågor till föräldrar om barnens 
situation och även lagt till detta bland standardfrågorna. 

Myndighet 
Artiklarna och Barnkonventionen lyfts på APT för samtal om hur 
barnperspektivet ska vägas in och hur. Vid utredningar som rör barn är 
handläggarna observanta för att lyfta in barnens behov genom att lyssna 
och involvera dem i samtalet för att det inte endast ska bli en föräldrars 
perspektiv. Vid utredningar av vuxna har handläggarna utvecklat 
barnperspektivet genom att även där lyssna in baren och uppmärksamma 
dem. I kommande revideringar av riktlinjer kommer barnperspektivet 
särskilt att beaktas och tas med. 

Vård och omsorg 
Inom äldreomsorgen är inte alltid barnperspektivet en naturlig del i det 
vardagliga arbetet men genom att prata om det och lyfta barnperspektivet 
så finns det med. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
riktar sig vissa verksamheter till just barn och ungdomar och andra 
verksamheter till vuxna.  Oavsett vilket så är grunden att ta hänsyn till barn 
och ungdomar som egna individer både som mottagare av bistånd eller som 
anhöriga.  En viktig del som det fokuseras på är delaktigheten. 

Det har upparbetats ett samarbete med IFO Barn och Familj där det vid 
behov genomförs gemensamma hembesök samt en tydlighet vad som gäller 
vid misstanke om oro för att barn eller unga far illa. 

Det finns i alla verksamheter en god vilja att ta emot elever och 
praktikanter utifrån deras förutsättningar och inte endast utifrån 
verksamhetens förutsättningar. När språkpraktikanter tas emot så ser man 
till hela processen och att det även är viktigt utifrån ett barnperspektiv att 
en förälder integreras och får en möjlighet att bli självförsörjande och 
minska utanförskap. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2021-05-05, § 50 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 94 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
 
Skickas till 
Ledningsgrupp vård och omsorg 
Ledningsgrupp individ- och familjeomsorgen 
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SN § 121/2022 Dnr 2022/53  
 
Svar på skrivelse till nämnden om olikheter vid 
resor till dagverksamhet 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag till svar som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
2022-08-05 inkom en skrivelse till nämnden om olikheter vid resor till 
dagverksamhet från Christina Bergström-Jonsson. Socialnämnden uppdrog 
till förvaltningen att återkomma med svar på skrivelsen. 

Ärendebeskrivning 
I inkommen skrivelse vill Christina Bergström-Jonsson att nämnden utreder 
resekostnaderna till dagverksamheterna Slättgården och Skedala. Detta 
utifrån att resorna till Skedala bekostas av den enskilde själv till skillnad 
från resorna till Slättgården som bekostas av socialnämnden. 

Bistånd till dagverksamhet på Skedala har som syfte att erbjuda den 
enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap utifrån 
önskemål samt ge stöd och hjälp att hitta en aktivitet som fungerar bra i 
vardagen. Resorna till och från daglig verksamhet inom Omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning (OF) samt Skedala kan betecknas som 
arbetsresor eller resor till och från en fritidsaktivitet och innebära en 
kostnad för den enskilde, precis som för alla invånare i Hultsfreds 
kommun. För att kostnaden för resor inte ska bli för kostsam och hindra 
den enskilde från att delta i aktiviteter är kostnaden subventionerad. Detta 
innebär att den enskilde betalar egenavgift till KLT och i de fall kostnaden 
överstiger taxan för två zoner utgår ersättning i efterskott från 
socialnämnden.  

På en dagverksamhet kan äldre med demenssjukdom erbjudas social 
gemenskap och aktivering. Den enskilde får hjälp med att behålla sina 
funktioner samtidigt som anhöriga får avlastning. Detta anses som en vård 
och omsorgsinsats varför resorna är kostnadsfria. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse till nämnden 2022-08-04 
Socialnämnden 2022-08-17, § 70 
Tjänsteskrivelse 2022-11-10 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 86 
 
Skickas till 

                      Christina Bergström-Jonsson 
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SN § 122/2022 Dnr 2022/35  
 
Anmälan av socialnämndens behandlingar av 
personuppgifter 2022 
 
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 samt nya eller reviderade 
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 ombetts att gå igenom och justerat sina 
behandlingar. Utifrån de uppgifter från ansvariga chefer som kommit in har 
inaktuella behandlingar avslutats och man har kompletterat med eventuella 
nya behandlingar. Konsekvensbedömningar har skrivits när detta behövts. 
Resultatet av denna genomgång och uppdatering anmäls nu till nämnden, 
se bilagor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-03 
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Bilaga 1: Brev efter granskning från dataskyddsombud 
Bilaga 2: Socialnämndens registerförteckning 
Bilaga 3: Nya och reviderade behandlingar av personuppgifter enligt 
GDPR inom socialförvaltningen, med eventuella konsekvensbedömningar 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 89 
 
Skickas till 
Dataskyddsombud 
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SN § 123/2022 Dnr 2022/83  
 
Årlig uppdatering av socialnämndens 
dokumenthanteringsplan 2023 
 
Beslut 
Socialnämnden antar föreslagna ändringar och tillägg i socialnämndens 
dokumenthanteringsplan att gälla från och med 2023-01-01. 
 
Sammanfattning 
Nämndens dokumenthanteringsplan föreslås uppdateras med vissa 
ändringar och tillägg.  
 
Ärendebeskrivning 
Varje kommun ansvarar för sina allmänna handlingar. Allmänna handlingar 
är information som inkommit till eller upprättats hos kommunen. Det är 
varje enskild nämnd i kommunen som beslutar om gallring eller bevarande 
av de egna handlingarna. Vilka handlingar som ska bevaras (arkiveras) för 
all framtid respektive ska eller kan gallras (förstöras) efter en tid regleras i 
vissa fall i lag. För att en handling ska kunna gallras måste det finnas ett 
gallringsbeslut från nämnden. Detta sammanställs av praktiska skäl i en så 
kallad dokumenthanteringsplan som fastställs av nämnd.  
 
Nämnden antog gällande dokumenthanteringsplan 2021-12-08, § 101. 
Nämnden har tidigare (SN § 132/2018) beslutat att nämndens 
dokumenthanteringsplan ska följas upp årligen. Detta för att fånga upp 
behov av ändringar eller tillägg som uppstått under året som gått.  
 
Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 2022-05-17 
publicerat en ny upplaga av ”Gallringsråd nr 5, Bevara eller gallra, Råd för 
socialtjänsten m.m.”. Råden är en vägledning inför beslut om vilka 
handlingar som ska gallras. Gallring och bevarande av personakter i 
nämndens dokumenthanteringsplan följer i stort dessa råd, även om fristen 
innan överlämnande till arkivmyndighet eller gallring kan variera något. 
Detta är i så fall för att det ska vara hanterbart för verksamheten och strider 
inte mot någon bestämmelse i lag. Tillägg och ändringar i förslaget är 
skrivet i grön text, medan text som föreslås plockas bort eller flyttas är röd 
och överstruken, se bilaga. 
 
En justering av bevarandet av adoptionsärenden till att gälla alla 
adoptionsärenden, även de som inte leder till genomförd adoption, har 
gjorts i förvaltningens förslag. Detta med utgångspunkt från de nya råden.  
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”Begäran om biträde i faderskapsutredning av annan kommun” har lagts till 
under avsnittet 6.1 med en gallringsfrist vid inaktualitet. ”Avisering och 
bosättningsunderlag från Migrationsverket” har lagts till under avsnittet 
6.6.2 med en gallringsfrist på 2 år. Båda tilläggen saknades i föregående 
plan. Båda förslag till gallringsfrist följer råden. 
 
I övrigt har förvaltningen gjort ändringar i form av förfining av planens 
struktur och kompletteringar för tydlighetens skull. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag dokumenthanteringsplan 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 90 
 
Skickas till 
Administrativa handläggare 
Individ- och familjeomsorgen 
Vård och omsorg 
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SN § 124/2022 Dnr 2022/62  
 
Inrapporteringar till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beslut som inte verkställts 
2022 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om ej verkställda beslut som har rapporterats till IVO 
Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Ärendebeskrivning 
16 beslut är rapporterade som icke verkställda till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) under perioden 2022-04-01 – 2022-06-30 
 
Kontaktperson enligt LSS  
Alla beslut är verkställda  
 
Kontaktperson enligt SoL 
Alla beslut är verkställda  

Boende i form av gruppbostad enligt LSS 
Inget beslut. 

Äldreomsorgen - Särskilt boende enligt SoL 
Det finns 16 beslut om särskilt boende som inte är verkställda.  
Av dessa har 

• 15 brukare erbjudits särskilt boende.  
• 10 brukare har tackat nej och valt att bo kvar hemma med 

hemtjänst.  
• 5 brukare vill avvakta tills önskat boende är färdigbyggt. 
• 1 brukare har inte erbjudits plats under rapporteringsperioden. 

IFO - SoL  
Det finns inga ärenden från IFO som inte är verkställda inom tre månader. 
I samtliga ärenden görs uppföljning av handläggare. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, § 91 
Rapport inrapporterade beslut 2022-10-19 - kompletterad 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-12-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 125/2022 Dnr 2022/1  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Mötesanteckningar verksamhetsdialog särskilt boende norr 2022-10-21 
Mötesanteckningar verksamhetsdialog omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF) norr 2022-10-19 
Mötesanteckningar verksamhetsdialog myndighet vård och omsorg 2022-
10-04 
Delegationsbeslut 2022-11-10 (Handlingsnr. 2022/1105) 
Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (Handlingsnr. 2022/1132) 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-21, §§ 79-80, 87-88, 92-93 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-11, § 205 
E-post ställt till socialnämndens ordförande 
Beslut Lex Sarah, 2 (Handlingsnr. 2022/928, 2022/1133) 
Beslut Lex Maria (Handlingsnr. 2022/926) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 7 (Handlingsnr. 2022/1093, 1100-
1101, 1108-1109, 1124-1125 
Domar från Kammarrätten i Jönköping, 2 (Handlingsnr. 2022/1163, 1193) 
Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen (IFO), äldreomsorgen 
(ÄO) och omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) oktober 
2022 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-12-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 126/2022 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 

- Hälsoveckans temadag 10 november. 
- Anhörigföreningens styrelse 16 november. 

 
Socialchef informerar om 

- Arbetsformen inför budget 2024.  
- Uppmärksammad händelse. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-12-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 127/2022 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport om Knektagårdsområdet 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Lägesrapport om Knektagårdsområdet i Hultsfred. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef vård och omsorg informerar nämnden om arbetet kring 
Knektagårdsområdet i Hultsfred. En avrapportering av arbetet kommer ske 
på kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i januari.  
 
Arbetsgruppen har på uppdrag från KSAU sett över fastigheter på området 
utifrån de verksamheter man planerar bedriva där. Förslaget är att hälso-, 
sjukvård och rehabilitering ska finnas på området, liksom korttidsboende 
och dagverksamhet för dementa samt administration. Bårrummet föreslås 
få en egen ingång med ett tillhörande väntrum. En tidsplan kommer tas 
fram. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-12-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 128/2022 Dnr 2022/10  
 
Framtidens bemanning 
 
Beslut 
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera om planen för att 
kunna bemanna även i framtiden på nämndens mål- och resultatdagar 2023. 
 
Sammanfattning 
Framtidens bemanning. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag 2022-11-21, § 
93, att återkomma med en fördjupad information till nämnd om planeringen 
för framtidens bemanning.  
 
Jonny Bengtsson, S, önskar vid dagens nämndsammanträde att uppdraget 
till förvaltningen ska tidsbestämmas.  
 
Skickas till 
Socialchef 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-12-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 129/2022 Dnr 2022/89  
 
Ersättningsnivå resor till dagverksamheter 
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att se över ersättningsnivåerna 
vid resor till olika slags dagverksamheter i samband med arbetet inför 
budget 2024. 
 
Sammanfattning 
Ersättningsnivå vid resor till olika dagverksamheter. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden lyfter frågan i och med information om tidigare 
fullmäktigebeslut. 
 
Skickas till 
Socialchef 
Controller 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-12-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 130/2022 Dnr 2022/13  
 
Datum för mål- och resultatdagar 2023 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att nämndens mål- och resultatdagar äger rum 13-
14 mars 2023.  
 
Sammanfattning 
Datum för mål- och resultatdagar 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden avser att 2023 åter igen ha mål- och resultatdagar. Denna 
gång kommer dagarna hållas i närområdet. Socialförvaltningen återkommer 
med programmet för dagarna samt inbjudan. 
 
Skickas till 
Ledningsgrupper 
Enhetschefer och verksamhetsledare 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-12-08 

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 digitalt via Teams. 
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