
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 5 maj 2022 kl. 13:00-16:35 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

Övriga deltagande Marie Pihl, verksamhetschef vård och omsorg §§ 47-48 
Robert Andersson, sektionschef arbete och integration §§ 48-49 
Eva Didrikson, budget- och skuldrådgivare § 50 
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 
 
*Deltog på distans via Teams. 

 
  
Utses att justera Jonny Bengtsson       

                                            
Underskrifter Paragrafer 47-55 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Josephine Larsson  

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2022-05-05 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2022-05-12 Datum för anslags 

nedtagande 2022-06-06 
    
  
Förvaringsplats av protokollet  Socialkontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Josephine Larsson  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

   
 
 

Ärendelista  2022-05-05 
 

 
§ 47 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 48 Lägesrapport om lärlingsutbildning inom 
vård och omsorg 

2021/94  

§ 49 Feriejobb 2022 2022/33  

§ 50 Verksamhetsberättelse budget- och 
skuldrådgivning 2021 

2022/34  

§ 51 Återrapportering av statsbidrag för 2021 2021/43  

§ 52 Sammanställning av rekvirerade 
statsbidrag 2022 

2022/36  

§ 53 Planering av verksamhetsbesök på nämnd 
hösten 2022 

2021/75  

§ 54 Rapporter 2022/2  

§ 55 Anmälningsärenden 2022/1  

 Närvarolista   
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 47/2022 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Lägesrapport om till- och ombyggnaden av kommunens särskilda boenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Det pågående arbetet med ombyggnation av det särskilda boendet på 
Vetlandavägen 55 i Målilla går enligt plan.  
 
Det pågår också till- och ombyggnad av det särskilda boendet på 
Aspedalsgatan 24 i Hultsfred. De boende, både de som ska flytta till 
Vetlandavägen i Målilla och de som ska bo kvar, informeras löpande.  
 
Det är just nu ingen som behövt vänta längre än tre månader på plats på 
särskilt boende efter att man fått beslut om det.  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 48/2022 Dnr 2021/94  
 
Lägesrapport om lärlingsutbildning inom vård 
och omsorg 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
En lärlingsutbildning på arbetsplatser inom kommunens vård och omsorg 
har påbörjats. Sektionschef för arbete och integration ger en lägesrapport.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har tidigare fått information om kommande 
lärlingsutbildning till undersköterska (SN § 2/2022). 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.  
 
Utbildningen har nu påbörjats och introduktionen är klar. Antalet dagar för 
studier har ökat till två dagar i veckan, mot tidigare en dag i veckan. Av de 
17 personer som påbörjade utbildningen går 16 kvar.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2022-01-12, § 2 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-20, § 29 
Presentation 2022-05-05 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 49/2022 Dnr 2022/33  
 
Feriejobb 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 

1. utöka antalet ferieplatser till 150. 
2. finansieringen i första hand ska ske via statsbidrag och i andra hand 

genom att begära ytterligare medel från kommunstyrelsen. 
3. ger förvaltningen i uppdrag att till ekonomikontoret framställa att 

uppräkningen av lönen för feriejobb läggs i ramen för budget 2023. 
 
Sammanfattning 
Antalet ansökningar från ungdomar om att få feriejobb är stort och framför 
allt har många ungdomar under 18 sökt. För att kunna erbjuda så många 
ungdomar som möjligt under 18 arbete i sommar finns det ett behov av att 
skapa fler platser för feriejobb. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten erbjuder varje sommar feriejobb till ungdomar 
boende i kommunen. Budget finns för cirka 115 feriejobbsplatser. Platser 
erbjuds i både kommunal regi och i föreningsverksamhet.  
 
Antalet ansökningar detta år är stort, totalt har 190 ungdomar sökt varav 
168 som är födda 2006 eller 2005.  
 
Med tanke på svårigheterna för ungdomar under 18 att finna arbete på den 
ordinarie arbetsmarknaden ser verksamheten det som viktigt att kunna 
erbjuda så många av dessa ungdomar som möjligt feriejobb under 
sommaren. Ett visst antal ungdomar som sökt kommer att få andra arbeten i 
den privata sektorn, men behovet av platser bedöms ändå fortsatt vara stort. 
 
För att kunna erbjuda feriejobb till samtliga ungdomar som fyller 16 eller 
17 under året och som ansökt behövs ett tillskott på cirka 300 tkr. Detta 
skulle göra att det totala antalet platser blir cirka 150. Förvaltningen har 
tidigare väntat på besked om statsbidrag för ändamålet. Besked har nu 
kommit om extra statliga medel till socioekonomiskt utsatta kommuner. 
För Hultsfreds kommun är beloppet 497 000 kronor.  
 
Arbetsplatserna har mött upp väl mot förfrågan om platser för ungdomarna 
och det finns därmed platser åt alla sökande ungdomar som är under 18. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-20, § 30 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Presentation 2022-05-05 
 
Skickas till 
Sektionschef arbete och integration 
Socialchef 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 50/2022 Dnr 2022/34  
 
Verksamhetsberättelse budget- och 
skuldrådgivning 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om kommunens arbete med budget- och skuldrådgivning 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
En verksamhetsberättelse för budget- och skuldrådgivning under 2021 har 
tagits fram. Varje kommun har en skyldighet att kunna erbjuda budget- och 
skuldrådgivning.  
 
Eva Didrikson, budget- och skuldrådgivare, informerar om arbetet 2021. 
Det finns många skuldsatta i kommunen, både yngre och äldre. Kommunen 
kan hjälpa till med rådgivning inför en investering, med att få till olika 
avbetalningsplaner eller att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse budget- och skuldrådgivning 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-20, § 32 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 51/2022 Dnr 2021/43  
 
Återrapportering av statsbidrag för 2021 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens återrapportering av rekvirerade 
statsbidrag 2021. 
 
Sammanfattning 
Återrapportering till nämnd om rekvirerade statsbidrag 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Alla sökta eller rekvirerade statsbidrag ska redovisas till nämnden från och 
med 2021 (SN § 5/2021). Aktiviteter som kommer genomföras med hjälp 
av statsbidragen ska också beskrivas. Bakgrunden till detta är nämndens 
svar på tidigare revisionsgranskning av specialdestinerade statsbidrag. Om 
fler statsbidrag söks ska dessa också redovisas för nämnden. Under 2021 
redovisades vilka statsbidrag som sökts och vilka aktiviteter som planerats 
för nämnden (SN §§ 51, 106/2021).  
 
Nu får nämnden en återrapportering om 2021 års rekvirerade statsbidrag. 
Bilagt till tjänsteskrivelsen finns de skriftliga återrapporteringar som 
skickats in. Kort sammanfattning: 
 
Välfärdsteknik i omsorgen - Teknik, kvalitet och effektivitet med den 
äldre i fokus – 317 756 kronor 
Detta statsbidrag har använts till inköp för mobil dokumentation inom vård 
och omsorg. Detta statsbidrag kommer gå att rekvirera också för 2022. 
 
Habiliteringsersättning – 648 944 kronor 
Detta statsbidrag har använts till den ökade kostnaden för timlön till 
deltagare på daglig verksamhet, samt vid ökat bidrag en bonus i december 
månad. Detta statsbidrag kommer gå att rekvirera också för 2022. 
 
Äldreomsorgslyftet – 6 247 133 kronor 
Förvaltningen har erbjudit 15 medarbetare som har en tillsvidareanställning 
att studera till undersköterska på heltid med bibehållen grundlön. Detta 
statsbidrag kommer gå att rekvirera också för 2022. 
 
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och 
omsorgen om personer med demenssjukdom – 1 120 525 kronor 
Detta statsbidrag har använts till att kunna behålla en del av den förhöjda 
bemanningen som redan finns på förvaltningens särskilda boende med 
anledning av pandemin covid-19. Förvaltningens demensteam har också 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

getts möjlighet till vissa inköp. Detta statsbidrag kommer gå att rekvirera 
också för 2022. 
 
PRIO - psykisk ohälsa – 409 395 kronor 
Dessa stimulansmedel har använts till kostnader för utbildningsdagar kring 
suicidprevention, viss del av medlen har använts till att förbereda och 
planera dessa utbildningar. Detta statsbidrag kommer gå att rekvirera också 
för 2022. 

 
Subventioner av familjehemsplaceringar - 994 872 kronor 
Detta stimulansmedel har använts till fortsatt utveckling av det nya 
arbetssättet på individ- och familjeomsorgen, barn och familj. Medlen har 
också använts till utbildning och information till familjehem. Detta 
statsbidrag kommer gå att rekvirera också för 2022. 

 
God och nära vård - 1 943 737 kronor 
Detta statsbidrag har gått till fortsatt utveckling i påbörjade 
utvecklingsarbeten i förvaltningen som kan kopplas till God och nära vård. 
Detta statsbidrag kommer gå att rekvirera också för 2022. 
 
Våld i nära relationer – 163 094 kronor 
Detta statsbidrag har gått till påbörjade utbildningsinsatser för berörda 
medarbetare i kommunen. Detta statsbidrag kommer gå att rekvirera också 
för 2022. 
 
Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg – 737 120 kronor 
Projekt som innebär att få till ett samarbete mellan olika arbetsplatser vad 
gäller schemaläggning. Detta statsbidrag kommer gå att rekvirera också för 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-13 
Återrapporteringar av 2021 års statsbidrag 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-20, § 33 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 52/2022 Dnr 2022/36  
 
Sammanställning av rekvirerade statsbidrag 
2022 
 
Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag på de aktiviteter 
som föreslås för respektive statsbidrag. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar samtliga statsbidrag tillsammans med en 
beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras inom ramen för 
sökt eller rekvirerat statsbidrag. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fram till 31 mars 2022 rekvirerat sju olika statsbidrag 
med olika verksamhetsinriktningar. En sammanställning presenteras i en 
bilaga till denna tjänsteskrivelse där det framgår vilken inriktning 
statsbidraget har, hur mycket medel som ingår i respektive statsbidrag och 
vilka aktiviteter bidragen planeras att användas till.  
 
Förvaltningen återkommer med komplettering om det under året 
tillkommer ytterligare statsbidrag 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-14 
Sammanställning statsbidrag 2022 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-20, § 34 
 
Skickas till 
Socialchef 
Controller 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

1(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 53/2022 Dnr 2021/75  
 
Planering av verksamhetsbesök på nämnd 
hösten 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att  

1. i samband med verksamhetsbesök förlänga tiden till kl. 08:30-17 för 
följande nämndssammanträden: 

• 17 augusti 2022 
• 7 september 2022 
• 5 oktober 2022 
• 9 november 2022 

 
2. ge förvaltningen i uppdrag att lägga upp ett tidsschema för 

verksamhetsbesök på nämnd. 
3. lägga till följande frågor till verksamheterna: 

• Hur arbetar verksamheten med sin ekonomi? 
• Hur tar man tillvara på de erfarenheter andra verksamheter 

har kring avvikelse/Lex Sarah/Lex Maria? 
• Hur arbetar verksamheten med barnkonventionen? 
• Hur samverkar sektionerna inom individ- och 

familjeomsorgen (IFO)? Ge exempel. 
 
Sammanfattning 
Planering av verksamhetsbesök på höstens nämnder. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har gett arbetsutskottet i uppdrag (SN § 35/2022) att 
planera verksamhetsbesök till nämnden under andra halvårsskiftet, samt 
förbereda frågor till respektive verksamhet. 
 
Följande frågor har förberetts till dagens sammanträde inför 
verksamhetsbesöken: 

1. På grund av covid-19 har inte frivilligverksamheten kunnat 
genomföra trevliga och underhållande aktiviteter till de äldre på 
träffpunkterna och de särskilda boendena. Det är nu en utmaning att 
få frivilliga att starta upp aktiviteter. Hur kan personal på särskilt 
boende och inom hemtjänst främja och stötta så det blir så bra 
uppslutning som möjligt till gagn för både arrangörer och besökare 
till aktiviteter? 

 
2. På vilket sätt arbetar personalgrupperna med kontinuitet så att färre 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

2(2) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

och bekanta ansikten kommer till den enskilde. 
 

3. 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?  

   
4. Socialförvaltningens frisknärvaron 2021 var högre än de allra flesta 

i länet. Vad tror ni det beror på?  
 

5. Utifrån rapporten utförd av företaget Ensolution finns det 
möjligheter till ekonomiska effektiviseringar inom omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning (OF)? Vad har ni hittills sett för 
möjligheter inom verksamheten?  
 

Uppdelningen av verksamhetsbesöken diskuteras vara omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning (OF), hemtjänst, särskilt boende, hälso- 
sjukvård- och rehabilitering (HSR), bemanningsenheten, individ- och 
familjeomsorgen (IFO) sektionerna barn och familj samt vuxen och IFO 
arbete och integration. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2022-03-16, § 35 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-20, § 36 
 
Skickas till 
Socialchef 
Verksamhetschefer 
Sektionschefer 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 54/2022 Dnr 2022/2  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C, lämnar rapport från 

• LUPP styrgrupp 2022-04-11 
• Budgetberedning 2022-04-20 där presidiet fick till sig vissa 

justeringar i nämndens förslag gällande viktiga händelser 2020 och 
2021.  

• Nationellt kompetenscentrum för anhöriga i Kalmar 
• Ordförandeträff kommunförbundet 
• Ungdomsforum 
• Möte med Hultsfred Trygga Hem 2022-05-02 

 
Tomas Lockström, S, och Monica Bergh, KD, rapporterar från 
verksamhetsdialog med intraprenaden Framsteget som bedriver daglig 
verksamhet.  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 55/2022 Dnr 2022/1  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2022-03-25 (Handlingsnr. 2022/383) 
Kommunstyrelsen 2022-04-05, § 36 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-20, § 35 
Delegationsbeslut beslutsattestanter 2022-04-25 och 2022-04-11 
(Handlingsnr. 2022/480-481) 
Beslut Lex Sarah, 3 st (Handlingsnr. 2022/374, 2022/376, 2022/456) 
Beslut Lex Maria (Handlingsnr. 2022/479) 
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 8 st (Handlingsnr. 2022/362, 
2022/368, 2022/381, 2022/398, 2022/457, 2022/459, 2022/463, 2022/469) 
Delegationsbeslut april 2022 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-05 

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  X       
7 Tomas Lockström, S  X       
8 Silva Andersson, S  X       
9 Nathalie Gustafsson, SD  X       

 
*Deltog på distans via Teams. 
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