
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-08-17 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Valhall, Tor 17 augusti 2022 kl. 08:30-12:15 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

Övriga deltagande Christina Rendahl Tuvesson, sektionschef IFO barn och familj § 64 
Robert Andersson, sektionschef IFO arbete och integration § 64 
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 64-71 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2022-08-17 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2022-08-25 Datum för anslags 

nedtagande 2022-09-17 
    
  
Förvaringsplats av protokollet  Socialkontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-08-17 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Ärendelista  2022-08-17 
 

 
§ 64 Besök från individ- och familjeomsorgen 

(IFO) 08:30-10:00 
2022/56  

§ 65 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 66 Gemensamma regler för kommunala 
pensionärsrådet (KPR) och kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR) 

2019/28  

§ 67 Tillägg i delegationsordningen utifrån nya 
tillägg i LVU 

2021/82  

§ 68 Rapporter 2022/2  

§ 69 Anmälningsärenden 2022/1  

§ 70 Skrivelse till nämnden om olikheter mellan 
demenssjuka och personer med psykisk 
funktionsnedsättning vid resor till 
dagverksamhet 2022-08-04 

2022/53  

§ 71 Sammanträdesarvode vid förkortade 
heldagar 

Närvarolista 

2021/75 

 

 

 

 Sekretessärende kl. 11:30-11:35 Separat 
protokoll 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
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1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 64/2022 Dnr 2022/56  
 
Besök från individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 
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 
Visionen för hela individ- och familjeomsorgen (IFO) lyder: ”Ett 
långsiktigt hållbart IFO med ett helhetsperspektiv där vi arbetar 
tillsammans med individen i fokus”. 
 
IFO består av tre sektioner: barn och familj, vuxna och arbete och 
integration. Samverkan mellan sektionerna har utvecklats mycket de 
senaste åren. Man arbetar mot ”ett IFO” med en stabil organisation och 
överlappande kompetenser. I år har en första träff med alla medarbetare 
kunnat göras efter pandemin. Under sommaren 2022 har personalen på alla 
sektioner hjälpts åt. På så sätt har man undvikit att inbeordra personal på 
semestern. Det finns också möjlighet för personalen att byta arbetsuppgifter 
inom IFO om man vill vidareutveckla sig. Kommunen arbetar brett med 
barnkonventionen. Utifrån socialtjänstlagen har barnets perspektiv funnits 
med tidigare.  
 
Det är vanligt att klienter (invånare med behov av stöd från IFO) har stöd 
från flera sektioner. Samverkan sker hela tiden kring exempelvis familjer 
med behov av stöd från flera håll, men utifrån förvaltningslagen förs ingen 
gemensam journal i dessa ärenden. Även det förebyggande arbetet som 
bedrivs tillsammans med skolan och kultur och fritid kan leda till att den 
enskilde inte behöver ytterligare insatser från IFO. Kommunens barn- och 
ungdomsstödjare fångar upp barn och ungdomar i ett tidigare skede. 
Arbetstiderna för barn- och ungdomsstödjarna anpassas också till när 
ungdomar är ute. Via familjecentralen i Hultsfred finns också ett samarbete 
i länet med bland annat föräldrautbildningar med mera. 
 
Arbetsmarknadsenheten har ett inflöde av ungdomar som inte klarat 
gymnasiet. Det finns ett stort behov av att hitta vägarna för varje individ. 
Ett länsövergripande möte med Arbetsförmedlingen är planerat den 26 
augusti.  
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Vad gäller ekonomiskt bistånd förväntas antalet hushåll med skulder till 
elbolagen öka i takt med ökade elpriser. En sådan ökning såg man även 
förra vintern.  
 
Missbruk och droger har ökat i Hultsfred liksom nationellt, vilket påverkat 
samtliga sektioner inom IFO. Polisen är närvarande i kommunen och gör 
vad de kan.  
 
IFO har även tagit emot 21 anvisade personer från Ukraina för 2022, sedan 
kriget där bröt ut. Man har kartlagt varje individs förutsättningar och 
undervisning i svenska sker i Mariannelund.  
 
Nämnden diskuterar att ekonomin för det förebyggande arbetet är viktigt att 
ha med sig i budgetdiskussioner. 
 
Beslutsunderlag 
Presentationsbild 2022-08-17 
 
Skickas till 
Sektionschefer 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 65/2022 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 
Boendet på Vetlandavägen 55 i Målilla står nu helt klart och invigning av 
hela boendet kommer ske den 24 augusti. Inflyttning till den ombyggda 
delen är planerad till september.  
 
Jonny Bengtsson, S, undrar hur det går med projekteringen av 
byggnationerna på boendena i Mörlunda och Vena?  
Frågan återkommer till nästa nämndssammanträde.  
 
Ann-Charlott Andersson, C, undrar när trygghetslägenheterna utanför det 
särskilda boendet på Doktorsvägen i Mörlunda ska byggas? 
Det har beslutats att de byggs samtidigt som det särskilda boendet på 
samma gata byggs om. 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 66/2022 Dnr 2019/28  
 
Gemensamma regler för kommunala 
pensionärsrådet (KPR) och kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR) 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta 

1. under punkt 1.3 lägga till att rådens mötesanteckningar anmäls till 
kommunfullmäktige. 

2. under punkt 2.4 utöka SPF:s representanter till 4 ordinarie och 4 
ersättare, samt SKPF:s representanter till 2 ordinarie och 2 ersättare. 
Därmed utökas pensionärsorganisationernas representanter från 11 
till totalt 13 ordinarie i pensionärsrådet. 

3. under punkt 2.5 i förslaget lägga till att ersättare ska utses. 
4. efter justeringarna anta förslag på gemensamma regler för det 

kommunala pensionärsrådet och det kommunala 
tillgänglighetsrådet. 

 
Sammanfattning 
Kommunkansliet och socialförvaltningen har sett att det finns ett behov av 
uppdatering av reglementena för kommunala pensionärsrådet (KPR) och 
kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). Vid genomgång av reglementena 
gjordes bedömningen att råden har gemensamma eller liknande regler. Ett 
förslag på gemensamma regler för de båda råden har därför tagits fram, 
med en gemensam del samt specifika delar för varje råd.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) hanterar frågor som berör kommunens 
pensionärer. Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och 
förändringar i samhället och då främst det som kommunen ansvarar för. 
Pensionärsorganisationernas representanter kan framföra förslag och 
synpunkter.  
 
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) är en kanal till individer med olika 
funktionsnedsättningar och övriga i samhället. Handikapporganisationerna 
har möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens 
utformning och föreslå förändringar i frågor som är aktuella för personer 
med funktionsnedsättning. Representanter för handikapporganisationerna 
ska informera vidare i sina föreningar om frågor som behandlats i rådet. 
 
Nuvarande reglementen för KPR och KTR har aldrig formellt antagits. 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Under 2019 redovisades nuvarande reglementen för respektive råd. Inga 
synpunkter om förändring lyftes då av deltagarna på mötena. En förändring 
som skett sedan dess i båda råden är att protokolljusterare inte längre utses. 
Anteckningarna som förs på mötena är numera i form av 
mötesanteckningar. Kommunkansliet och socialförvaltningen kan se att 
råden har liknande struktur också i fler delar. Ett arbete har därför gjorts för 
att skapa ett gemensamt styrdokument för de båda råden, med en 
gemensam del samt specifika delar för varje råd. 
 
Begreppet som tidigare använts för de båda rådens styrdokument är 
reglemente. Under arbetet har kontakt tagits med Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) om vilket begrepp som är bäst lämpat för kommunala råd. 
Utifrån den kontakten avråddes användandet av begreppet reglemente, då 
råd inte är beslutande organ. Därför är förslaget att begreppet som ska 
användas för råden är ”regler”.  
 
Förslag till gemensamma regler för KPR och KTR redovisades 2022-05-18 
för KPR och 2022-05-30 för KTR. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till gemensamma regler för KPR och KTR 
Mötesanteckningar KPR 2022-05-18 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-15, § 47 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 67/2022 Dnr 2021/82  
 
Tillägg i delegationsordningen utifrån nya 
tillägg i LVU 
 
Beslut 
Socialnämnden 

1. delegerar beslutanderätten gällande ”Beslut om provtagning inför 
umgänge eller inför vårdens upphörande” med lagstödet 32a § och 
32 b § LVU till utskottet, nämndens ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande.  

2. lägger till delegationen som punkt 3.33 i nämndens 
delegationsordning. 

3. lägger till följande kommentar till punkt 3.33 i 
delegationsordningen: Ett beslut enligt 32 a eller 32 b § får endast 
fattas om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl. 
Ett sådant beslut får endast fattas i den mån åtgärden är försvarlig 
med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter. Kontrollen 
får genomföras endast i den form och utsträckning som är 
nödvändig för det angivna syftet.  

 
Sammanfattning 
Från och med 2022-07-01 har nya tillägg i Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) börjat gälla. Det innebär en ny 
beslutspunkt enligt LVU som socialnämnden nu föreslås delegera. 
 
Ärendebeskrivning 
Nya tillägg i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
har börjat gälla sedan 2022-07-01. Detta för att säkerställa barns bästa när 
vård enligt LVU upphör. 
 
En del som läggs till är provtagning inför umgänge och upphörande av 
vård: 
 
32 a § LVU Har den unge beretts vård med stöd av 2 § får socialnämnden 
inför umgänge, om det finns anledning till det, besluta att en 
vårdnadshavare eller förälder ska lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, 
svett- eller hårprov för kontroll av om han eller hon är eller har varit 
påverkad av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, 
sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa 
dopningsmedel eller sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om 
förbud mot vissa hälsofarliga varor.  
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32 b § LVU Har den unge beretts vård med stöd av 2 § får socialnämnden 
inför prövning av om vården ska upphöra, om det finns anledning till det, 
besluta att en vårdnadshavare ska lämna sådana prov som anges i 32 a § 
för kontroll av om han eller hon är eller har varit påverkad av någon sådan 
dryck eller vara eller något sådant medel som anges där.  
 
32 c § LVU Ett beslut enligt 32 a eller 32 b § får endast fattas om inte 
annat motiveras av medicinska eller liknande skäl. Ett sådant beslut får 
endast fattas i den mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte 
och övriga omständigheter. Kontrollen får genomföras endast i den form 
och utsträckning som är nödvändig för det angivna syftet.  
 
Förvaltningen föreslår att delegationen för beslut enligt 32 a § och 32 b § 
ska tilldelas arbetsutskottet, nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 
2:e vice ordförande.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-29 
Delegationsordning med markerat förslag till tillägg 
 
Skickas till 
Individ- och familjeomsorgen 
 
 
 

9



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-08-17 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 68/2022 Dnr 2022/2  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Per-Inge Pettersson, C, lämnar rapport om: 

• Anhörigträff på Klippan i Virserum. Det var en bra uppslutning. 
• Det har varit flera extra arbetsutskott under sommaren. 
• Det har varit fler ordförandebeslut än normalt under sommaren. 

Dock har antalet ärenden inte ökat. 
 
Socialchef Marie Stjernström lämnar lägesrapport från förvaltningen efter 
sommarens semesterperiod: 

• Sektionschefer på individ- och familjeomsorgen (IFO) har idag 
informerat om hur sommaren sett ut inom IFO. Hittills har det inte 
varit många fler ärenden än normalt. Det har varit ett fåtal ärenden 
som är komplicerade i kombination med att färre personal är på 
plats under sommaren.  

• Inom vård och omsorg har det fungerat bra under sommaren. 
Personalen arbetar på och gör ett bra jobb. Det har varit tufft vid 
värmeböljorna, liksom tidigare år. Det har varit svårt att få vikarier 
till arbetsplatserna vilket gjort att man fått beordra in personal från 
semestern eller gått kort. Det har varierat mellan arbetsplatserna om 
det varit mer eller mindre att göra under sommaren.  

• Mot slutet av sommaren har det förekommit fall av covid-19 hos 
brukare och personal inom vård och omsorg. Det har dock inte varit 
ett oroväckande antal. Vård- och omsorgspersonal använder 
skyddsutrustning och följer aktuella rutiner.  

• Det har också varit en del rörelse bland enhetschefer inom vård och 
omsorg under våren. En annons ligger ute för vakanta tjänster. 

• En anmälan enligt Lex Maria har under sommaren gjorts till 
Inspektionen för vård och omsorg. Detta då förvaltningen sett att 
det funnits brister kring att följa rutiner samt i kommunikation och 
dokumentation.  

• Det finns ett trettiotal personer som har beslut om särskilt boende 
men som tackat nej till en plats i dagsläget. 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 69/2022 Dnr 2022/1  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Protokoll socialförvaltningens fackliga samverkan 2022-04-05, 2022-05-03 
och 2022-06-07 
Mötesanteckningar kommunala pensionärsrådet 2022-05-18 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-06-15, §§ 44-46, 48-49 
Delegationsbeslut nya beslutsattestanter 2022-06-01 och 2022-07-06 
(Handlingsnr. 2022/604, 2022/727) 
Kommunfullmäktige 2022-06-20, §§ 80-85 
Information från Statens institutionsstyrelse (SiS) (Handlingsnr. 2022/683) 
Beslut från Regionfullmäktige 2022-06-02, § 86 (Handlingsnr. 2022/696) 
Förslag till belysningskampanj mot mäns våld mot kvinnor (Handlingsnr. 
2022/698) 
Beslut Lex Sarah, 2 st 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-07-04, § 1086 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 10 st (Handlingsnr. 2022/605-607, 
2022/612, 2022/649, 2022/655, 2022/666, 2022/688, 2022/695, 2022/728) 
Domar från Kammarrätten i Jönköping, 2 st (Handlingsnr. 2022/622, 
2022/685) 
Delegationsbeslut juni och juli 2022 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 70/2022 Dnr 2022/53  
 
Skrivelse till nämnden om olikheter vid resor till 
dagverksamheter 
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma till arbetsutskottet 
med ett förslag till svar på skrivelsen.  
 
Sammanfattning 
Skrivelse till nämnden om olikheter vid resor till kommunens 
dagverksamheter. 
 
Ärendebeskrivning 
Christina Bergström-Jonsson, Virserum, har i en skrivelse till nämnden 
framfört att hon vill att nämnden utreder resekostnaderna till 
dagverksamheterna Slättgården samt Skedala.  
 
Enligt skrivelsen får personer med demens betalda resor till sin 
dagverksamhet medan personer med psykisk funktionsnedsättning själva 
får betala sina resor till sin sysselsättning.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse till socialnämnden, inkommen 2022-08-05 
 
Skickas till 
Socialchef 
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Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 71/2022 Dnr 2021/75  
 
Sammanträdesarvode vid förkortade heldagar 
för nämnd 
 
Beslut 
Socialnämnden ger ordförande i samråd med förvaltningen i uppdrag att 
undersöka frågan och återkomma till nämnden.  
 
Sammanfattning 
Fråga om ersättning för inkomstförlust vid förkortad nämnd. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har tidigare beslutat (SN § 53/2022) om att höstens nämnder i 
augusti-november 2022 ska vara heldagar mellan klockan 08:30-17:00. 
Detta med anledning av att besök från nämndens verksamheter ska ske på 
höstens nämnder. Dagens sammanträde har med kort varsel blivit förkortat 
till en halvdag, då ett verksamhetsbesök behöver flyttas fram. 
 
Jonny Bengtsson, S, undrar hur det blir med sammanträdesarvodet för de 
ledamöter som tagit ledigt från jobb eller liknande för en heldag nu när 
dagen blev förkortad? 
 
Skickas till 
Socialnämndens ordförande 
Nämndsekreterare 
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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  X       
7 Tomas Lockström, S  X       
8 Silva Andersson, S  X       
9 Nathalie Gustafsson, SD  X       
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