
PROTOKOLL 1 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Via teams, 2021-03-24, kl. 08:00 – 11:00 

Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 
Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Stefan Focic (M) 
Birgitta Gahlin (BA) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande 
Lotta Stenberg-Lejon (S),  
Jan Karlsson (S) 
Gunvor Karlsson (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Michael Börjesson, förvaltningschef 
Tomas Karlsson, enhetschef socialpsykiatrin, § 23 
Carina Talevski, kvalitetsansvarig, § 23 
Hanna Martinsson, kvalitetsansvarig, § 23 
Therese Axelsson, IFO-chef, § 22 
Ann-Britt Christensen, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 24 
Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare, § 24  

Utses att justera Birgitta Gahlin (BA) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-03-24, kl. 15.50 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 22 – 29 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Stefan Nyström 

justerare 
Birgitta Gahlin 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-24 

Datum för anslags 2021-03-25 Datum för anslags 2021-04-16 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lena Limslätt-Petersson 



PROTOKOLL 2 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 22 Svar – IVO:s granskning gällande förfarande vid inskrivning,
lämplighetsbedömningar, personalens kompetens och bemanning 

§ 23 Tema - Socialpsykiatrin
§ 24 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse - 2020
§ 25 Svar – PwC:s Granskning av  upphandling och inköp – Emmaboda

kommun 
§ 26 Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen
§ 27 Socialförvaltningen informerar
§ 28 Information - Delegationsbeslut
§ 29 Anmälan Allmänna Ärenden
§ 30 Information – Brukarråden



PROTOKOLL 3 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr SN/2021:71   751  

Svar – IVO:s granskning gällande förfarande vid inskrivning, 
lämplighetsbedömningar, personalens kompetens och bemanning 

Bakgrund 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör årliga kontroller på alla stödboenden i 
Sverige. 
Fokus på tillsynen var att granska förfarande vid inskrivning, lämplighetsbedömningar, 
personalens kompetens och bemanning. 

Sammanfattning av svar gällande på konstaterade brister 

• Verksamheten har inte gjort den registerkontroll av personal som krävs utifrån
gällande bestämmelser.

Svar: Chef för individ- och familjeomsorgen har alltid tagit registerkontroll av
personal som anställts på stödboendet men har ibland fått in själva underlaget
efter anställningsdatum. Ingen har anställts sedan IVO:s senaste inspektion.
Enligt ny riktlinje är att registerutdrag ska vara inkomna innan anställningsbeslut
skrivs.

• Verksamheten gör inte lämplighetsbedömningar och fattar inte
inskrivningsbeslut enligt gällande bestämmelser.

Svar: När Långgatans stödboende startade så missade man att göra
lämplighetsbedömningar och inskrivningsbeslut. Efter dialog med tidigare
föreståndare på Rådhusgatans stödboende så implementerades deras riktlinje för
lämplighetsbedömningar och inskrivningsbeslut till att gälla även Långgatans
stödboende. Riktlinjen började gälla omedelbart.

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att anta framskrivet svar på IVO:s granskning gällande förfarande vid inskrivning, 
lämplighetsbedömningar, personalens kompetens och bemanning samt ta det som 
sitt eget 

att översända svaret till IVO avseende deras granskning gällande förfarande vid 
inskrivning, lämplighetsbedömningar, personalens kompetens och bemanning 

____ 



PROTOKOLL 4 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att anta framskrivet svar på IVO:s granskning gällande förfarande vid inskrivning, 
lämplighetsbedömningar, personalens kompetens och bemanning samt ta det som 
sitt eget 

att översända svaret till IVO avseende deras granskning gällande förfarande vid 
inskrivning, lämplighetsbedömningar, personalens kompetens och bemanning 

____ 



PROTOKOLL 5 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 23 Dnr SN/2021:1   700   

Tema – Socialpsykiatrin – Tillbakablick och Framtidsplan 

Hur såg det ut senast vi hade tema på nämnden? 
• Insatser som var mer omfattande än besluten
• Genomförandeplaner som inte följde fattade beslut
• Låg grad av fokus på självständighet
• Omfattande bilkörning och ”all inclusive-insatser”
• Bristfällig samverkan med övriga i förvaltningen – främst äldreomsorg och

hemsjukvården

Vad har vi gjort? 
• Strategiskt arbete för att öka självständigheten hos den enskilde. Nu vågar vi

prata om självständighet
• Vi har successivt ökat andelen genomförandeplaner som följer fattade beslut
• Ökat andelen genomförandeplaner samt smarta mål. Specifikt, mätbart,

accepterande, realistiska och tidsatta
• Tagit tillbaka insatser som andra delar av förvaltningen tidigare utförde
• Tagit tillbaka våra trygghetslarm
• Ökat samverkan med främst äldreomsorgen och hemsjukvården
• Infört kvalitetssäkringsansvariga och inrättat lokala kvalitetsombud

Vart är vi på väg? 
• Ett boendestöd med högsta kvalitet
• Ett hundra procent av de enskilda ska ha genomförandeplaner med smarta mål
• Aktivt arbete med genomförandeplanerna – Regelbundna uppföljningar
• Ständigt fokus på självständighet
• Vi ska göra det vi ska – Varken mer eller mindre
• Stärka de enskilda till ett liv i självständighet

Hur arbetar vi nu? 
• Kvalitetsäkerhetsansvarig
• Informationsmaterial
• Rutiner
• Samarbete med biståndshandläggare

Vår Vision 
• Enhetlighet
• Utveckla brukarundersökningen
• Använda personalens kompetens på rätt sätt
• Struktur på EmmaNet
• Uppdrag från chefer
• Arbeta aktivt med Värdegrund och Socialtjänstplan



PROTOKOLL 6 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 7 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr SN/2021:56   007 

Svar till kommunrevisionen avseende PwC:s granskning av upphandling och 
inköp – Emmaboda kommun 

Bakgrund 
Kommunens revisorer beslutade efter en väsentlighets- och riskbedömning att 
genomföra en granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av 
upphandling och inköp.  
Syftet med granskningen var att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna 
hanterar upphandling och inköp ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. 
Granskningen har gjorts inom teknik och fritidsnämndens ansvarsområde och 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Svar 
Socialnämnden arbetar aktivt med att följa Lagen om offentlig upphandling och de 
riktlinjer som finns i Emmaboda kommun. 
Beställare och inköpare inom förvaltningen får regelbundet utbildning inom LOU och 
blir uppdaterade om vad som gäller vid inköp och upphandling.   

Socialnämnden ser positivt på det förslag som är framtaget i ny upphandlingspolicy med 
tillämpningsanvisningar.  

Beslutsunderlag 
• Granskning av upphandling och inköp - Missiv
• Granskning av upphandling och inköp – PwC-rapport
• Svar – PwC:s granskning av upphandling och inköp – Emmaboda kommun

____ 

Socialförvaltningens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att anta svar till kommunrevisionen gällande PwC:s granskning av upphandling och 
inköp – Emmaboda kommun och ta det som sitt eget 

att översända svaret till kommunrevisionen gällande PwC:s granskning av 
upphandling och inköp – Emmaboda kommun 

____ 



PROTOKOLL 8 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att anta svar till kommunrevisionen gällande PwC:s granskning av upphandling och 
inköp – Emmaboda kommun och ta det som sitt eget 

att översända svaret till kommunrevisionen gällande PwC:s granskning av 
upphandling och inköp – Emmaboda kommun 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Kommunrevisionen 



PROTOKOLL 9 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr SN/2021:35   700 

Information - Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse – 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med verksamhetsåret 2019 redovisas patientsäkerhetsarbetet och kvalitets- och 
utvecklingsarbetet i en gemensam sammanställning, numera kallad Kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse.  

Under tre år har kvalitets- och utvecklingsarbetet sammanställts i ett Kvalitets-bokslut 
med målet att det ska vara ett dokument som är lättillgängligt text- och bildmässigt samt 
inte för långt. Tanken är att fortsätta med det och att koppla ihop dessa två 
redovisningar.  

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet redovisar kanske lite fler uppgifter samt kanske en 
mer fördjupad analys. Kvalitetsbokslutet fortsätter att kortfattat ge en översikt kring 
fakta, arbete, utmaningar etc. i förvaltningens verksamheter under året. 

Ärendets beredning 
Förvaltningens verksamhetsutvecklare och kommunens Medicinskt ansvariga 
sjuksköterska (MAS) har arbetat fram Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2020. 

Bakgrund 
I verksamhet som bedrivits enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
ska varje år upprättas en Kvalitets- och patient-säkerhetsberättelse. 
Innehållet ger svar på hur det systematiska och fortlöpande kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka 
resultat som uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
• Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse – 2020

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att   med kännedom lägga Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse – 2020 till 
protokollet utan beslut i sak 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att   med kännedom lägga Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse – 2020 till 
protokollet utan beslut i sak 

____ 



PROTOKOLL 10 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr SN/2020:77   700 

Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen 

Svar på fråga angående hudbesvär på grund av användande av munskydd. 

Eva-Lena Chytraeus, personalkonsult svarar: 
När jag pratade med företagsläkaren så anser hon att det bästa för individen är att vända 
sig till sin husläkare men att man kan boka tid hos företagshälsan för de som har 
problem med munskydden. Företagsläkaren förklarade att husläkaren kan ta 
direktkontakt med hudmottagningen för en bedömning och på så vis går det snabbare. 
Företagshälsan behöver skicka remiss för att få en tid till den som är drabbad och sedan 
invända remissvar. 
____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga svaret från personalavdelningen till protokollet utan beslut i 
sak 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga svaret från personalavdelningen till protokollet utan beslut i 
sak 

____ 



PROTOKOLL 11 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr SN/2021:3   700 

Socialförvaltningen informerar 

• E-tjänst – försörjningsstöd
Tjänsten är igång sedan månadsskiftet

• Emmaboda Processen – Samverkan möjligheternas hus, socialförvaltningen,
bildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen

• Situationen – Individ- och familjeomsorgen – Tulpanen
• Nära vård – Vård nära människor

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 12 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr SN/2021:9   002 

Anmälan - Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden 
2021-02-01 – 2021-02-28 

Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2021-02-01 – 2021-02-28 

Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28 

Delegationsbeslut socialnämndens utskott 
2021-02-01 – 2021-02-28 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2021-02-01 – 2021-02-28 till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2021-02-01 – 2021-02-28 till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 13 (13) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-03-24 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr SN/2021:2   700 

Anmälan allmänna ärenden 

• KF 201-03-01 § 18 Tillämpningsanvisningar till avgifter inom
socialförvaltningen

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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