
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-08 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 8 juni 2022 kl. 13:00-16:05 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

Övriga deltagande Joachim Åberg, verksamhetschef vård och omsorg § 56 
Marie Pihl, verksamhetschef vård och omsorg § 57 
Maria Springfeldt, controller § 58 
Gun-Britt Axelsson*, KD, ej tjänstgörande ersättare 
Jenny Velinder*, V, ej tjänstgörande ersättare 
Marie Stjernström, socialchef 
Josephine Larsson, sekreterare 
 
*Deltog på distans via Teams. 

 
  
Utses att justera Jonny Bengtsson       

                                            
Underskrifter Paragrafer 56-63 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 

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

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Socialnämnden 
  
Sammanträdesdatum  2022-06-08 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2022-06-13 Datum för anslags 

nedtagande 2022-07-06 
    
  
Förvaringsplats av protokollet  Socialkontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Josephine Larsson 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-08 

 

Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ärendelista  2022-06-08 
 

 
§ 56 Besök ny verksamhetschef 2022/13  

§ 57 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27  

§ 58 Delårsrapport 2022-04-30 2021/22  

§ 59 Resultat av 2021 års enkät till klienter 
inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 

2022/42  

§ 60 Redovisning av rapportering till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
av beslut som inte verkställts 

2021/63  

§ 61 Rapporter 2022/2  

§ 62 Samverkan rehabilitering och Region 2022/10  

§ 63 Anmälningsärenden 2022/1  

 Närvarolista   

 Sekretessärende kl. 16:05-16:15 Separat 
protokoll 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 56/2022 Dnr 2022/13  
 
Besök ny verksamhetschef 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Besök av ny verksamhetschef inom vård och omsorg. 
 
Ärendebeskrivning 
Joachim Åberg, verksamhetschef vård och omsorg, presenterar sig för 
nämnden. Joachim började sin tjänst 2022-05-01. Han kommer ha ett 
övergripande ansvar för hemtjänsten och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Joachim lyfter fram tre områden som kommer vara viktiga framåt. Det är 
ekonomin, ledarskap och rekrytering. 
 
 
 
 
 
 
 

3



 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 57/2022 Dnr 2016/27  
 
Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Lägesrapport om arbetet med till- och ombyggnation av särskilda boenden i 
kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
Boendet på Vetlandavägen 55 i Målilla är nu i slutfasen av byggnationen. 
Det händer mycket där varje dag. Närmast har nya skyltar setts ut.  
 
Arbetet på Aspedalsgatan 24 i Hultsfred fortgår enligt planeringen. Alla 
boende och anhöriga har nu fått information i möte med enhetschef och 
verksamhetschef.  
 
Skisser över övriga boenden kommer presenteras för nämnden efter 
sommaren.  
 
Ann-Charlott Andersson, C, frågar när skyltarna med de gamla namnen på 
boendena ska plockas bort?  
Marie Pihl, verksamhetschef, informerar om att det är på gång. Skyltar från 
vägen ansvarar Trafikverket för att plocka bort. 
 
Just nu har trettio personer beslut om plats på särskilt boende som inte är 
verkställt. Ingen har väntat mer än tre månader utan att ha blivit tillfrågad. 
Just nu står fem lägenheter tomma på Aspedalsgatan på grund av 
byggnationen. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 58/2022 Dnr 2021/22  
 
Delårsrapport 2022-04-30 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen med driftsredovisning till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Delårsrapport och prognos 2022-04-30 för helåret 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden får enligt prognos 2022-04-30 för helåret 2022 ett totalt 
underskott på knappt 12,9 miljoner kronor. Det motsvarar 3,2 procent av 
socialnämndens totala budget. Personliga assistenter och externa 
placeringar står för största delen av det totala underskottet. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) får enligt prognosen ett totalt 
underskott på knappt 1,6 miljoner kronor. Det beror främst på HVB 
missbruk, ensamkommande och anpassade anställningar.  
 
Äldreomsorgen (ÄO) får enligt prognosen ett totalt överskott på 0,5 
miljoner kronor. Både hemtjänsten och särskilt boende får stora underskott. 
Statsbidrag bidrar till det totala överskottet. 
 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) får enligt 
prognosen ett totalt underskott på 9,4 miljoner kronor. Det beror främst på 
personlig assistans, korttid och en gruppbostad.  
 
Psykiatrin får enligt prognosen ett totalt underskott på drygt 3,9 miljoner 
kronor. Externa placering står för största underskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 37 
Presentation – ekonomirapport 2022-06-08 
Driftsredovisning april 2022 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Controller 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 59/2022 Dnr 2022/42  
 
Resultat av 2021 års enkät till klienter inom 
individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Resultat från 2021 års enkät till klienter inom individ- och familjeomsorgen 
(IFO). Resultat redovisas för varje sektion. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år skickar individ- och familjeomsorgen (IFO) ut en enkät till sina 
klienter. Enkäten för 2021 var både digital och i pappersform. Enkäten var 
2021 uppdelad mellan IFO Arbete och integration, IFO Barn och familj och 
IFO Vuxen. Varje sektion har nu gjort en analys av det egna totala 
resultatet som nu visas för nämnden, se bilagor. Sektionscheferna har även 
tagit del av de kommentarer som de svarande kunde lämna sist i enkäten. 
 
Svarsfrekvensen är fortsatt låg, trots att den ökat något sedan föregående år. 
Liknande undersökningar inom individ- och familjeomsorg ligger generellt 
lågt i svarsfrekvens nationellt sett.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Analys och resultat IFO Vuxen 2021 
Analys och resultat IFO Barn och familj 2021 
Analys och resultat IFO Arbete och integration 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 38 
 
Skickas till 
Sektionschefer 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 60/2022 Dnr 2021/63  
 
Redovisning av rapportering till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) av beslut som inte 
verkställts 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Information om ej verkställda beslut som har rapporterats till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO). 
 
Ärendebeskrivning 
Det är totalt 13 beslut rapporterade som icke verkställda till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) under denna period. I samtliga ärenden görs 
uppföljning av handläggare. 
 
Kontaktperson enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade)  
Alla beslut är verkställda. 
 
Kontaktperson enligt SoL (socialtjänstlagen) 
1 kontaktperson är inte verkställd. Har daglig verksamhet på Skedala i 
avvaktan på lämplig kontaktperson. 

Boende i form av gruppbostad enligt LSS 
Inget. 

Äldreomsorgen - Särskilt boende enligt SoL 
12 beslut om särskilt boende är inte verkställda. Av dessa har 11 blivit 
erbjudna men själva valt att bo kvar hemma med hemtjänst. En person har 
flyttat till trygghetsboende i väntan på särskilt boende. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) - SoL  
Det finns inga ärenden från IFO som inte är verkställda inom tre månader. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal 
tre 2021 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 39 
 
Skickas till 

                      Verksamhetschef myndighet vård och omsorg 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 61/2022 Dnr 2022/2  
 
Rapporter 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Deltagare på mötet ges möjlighet att lämna aktuella rapporter. 
 
Ärendebeskrivning 
Per-Inge Pettersson, C, lämnar rapport från 

• Kommunala pensionärsrådet 2022-05-18 där huvudpunkten var 
budget 2023. 

• LUPP styrgrupp. 
 

Conny Daag, M, rapporterar från verksamhetsdialog hos sektionen för barn 
och familj inom individ- och familjeomsorgen. Diskussion förs på nämnden 
om behov av ytterligare barn- och ungdomsstödjare. 
 
Tomas Lockström, S, och Antje Rohde, C, rapporterar från 
verksamhetsdialog hos bemanningsenheten.  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 62/2022 Dnr 2022/10  
 
Samverkan rehabilitering och Region 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Diskussion om samverkan mellan rehabiliteringsenheten och Region 
Kalmar län.  
 
Ärendebeskrivning 
Jonny Bengtsson, S, frågar hur planeringen för rehabiliteringsenheten ser ut 
med tanke på ärende på kommunstyrelsen om en rehabiliteringsbassäng i 
simhallen Hagadal i Hultsfred.   
 
Frågan om en rehabiliteringsbassäng är under beredning och har inte 
beslutats. Diskussion förs på nämnden om framtida samordning mellan 
kommunens rehabiliteringsenhet och Region Kalmar län. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-08 

1(1) 

Socialnämnden 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

SN § 63/2022 Dnr 2022/1  
 
Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Socialnämnden lägger informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
Mötesanteckningar verksamhetsdialog Framsteget 2022-04-27 
Mötesanteckningar verksamhetsdialog IFO Vuxen 2022-05-10 
Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2022-05-20 (Handlingsnr. 2022/575) 
Personuppgiftsincidenter, 2 st (Handlingsnr. 2022/554, 2022/581) 
Brev från SPF Seniorerna om kvalitetsindex för hemtjänst (Handlingsnr. 
2022/585) 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-05-25, §§ 40-43 
Beslut Lex Sarah, 2 st (Handlingsnr. 2022/550, 2022/547) 
Beslut Lex Maria (Handlingsnr. 2022/543)  
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 12 st (Handlingsnr. 2022/579, 
2022/569, 2022/564, 2022/559, 2022/552, 2022/544, 2022/515, 2022/508, 
2022/495, 2022/490, 2022/489, 2022/488) 
Delegationsbeslut maj 2022 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-06-08 

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  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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