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§ 64 Dnr SN/2022:1   700 
  
Tema: Jämlik hälsa & Nära vård 
 
Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd,  
Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare samt Katarina Eriksson, 
verksamhetschef hälso- och sjukvård informerar om Jämlik hälsa & Nära vård. 
 
Hela landet är inne i en förändringsresa där individens behov ska stå i centrum 
(IBIC) snarare än organisationens behov. Omställningen syftar till att vården i 
högre grad ska organiseras och bedrivas med utgångspunkt i den enskilda 
människans behov och förutsättningar. Det här nya arbetssättet benämns Nära 
vård och detta begrepp kan ses som ett samlingsbegrepp för ett nytt sätt att arbeta 
med hälsa, vård och omsorg. 
 
Nationellt så används enbart Nära vård som begrepp men ledningen inom 
socialförvaltningen har valt att kombinera detta med tillägget Jämlik hälsa. Syftet 
med detta tillägg är att i större utsträckning betona att alla ska ha möjlighet till en 
jämlik hälsa i alla åldrar livet igenom, utifrån sina unika behov.  
 
Kärnan i omställningen till Jämlik hälsa & Nära vård är det personcentrerade 
förhållningssättet som innebär att stöd, vård och omsorg ska ske i överenskommelse 
mellan personen och utföraren och utgå från personens förmågor, behov och 
förutsättningar. Det huvudsakliga verktyget som används är team-arbete 
tillsammans med den enskilde.  
 
För närvarande har arbetet inletts i verksamheterna med att stegvis hjälpas åt med 
att prova sig fram för att via team-arbete uppnå målsättningen att tillämpa ett 
personcentrerat förhållningssätt. 
 
Ett avstamp till det breda utvecklingsarbetet på detta område togs i samband med 
kommunens deltagande i konferensen Äldreomsorgsdagarna 2022.  
____ 
 
Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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§ 65 Dnr SN/2022:10   041 
  
Ekonomisk uppföljning  
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för den ekonomiska uppföljningen fram till och 
med september 2022. För närvarande är prognosen att det vid året slut kommer att 
bli ett budgetunderskott på ca 7,5 miljoner kronor.  
 
Förutom det fortsatt ansträngda läget för försörjningsstöd, funktionsstöd och 
enskilda placeringar, står det nu klart att även äldreomsorgen uppvisar ett stort 
underskott. Detta på grund av ökade behov av omsorg samt ökade kostnader för 
vikarier.  
 
Oro finns för hur det kommer att gå med hanteringen av Covid-19, det ökade 
behovet av omsorg inom äldreomsorgen, samt de i samhället ökade levnads-
kostnaderna som sannolikt kommer att leda till ökade behov av försörjningsstöd. 
____ 
 
Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonom 
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§ 66 Dnr SN/2023:12   706  
  
Avgifter för socialnämnden 2023 
 
Sammanfattning 
Avgifterna inom socialförvaltningen avser insatser som beviljas enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Emmaboda 
kommun tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och omsorg som innebär 
att avgiften beräknas på samma sätt oavsett boendeform. 
 
Ärendets beredning 
Ekonom har tagit fram beslutsunderlag och ärendet har beretts på socialnämndens 
beredning 2022-10-12. 
 
Beslutsunderlag 
-Avgifter för Socialnämnden 2023. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa  

Avgifter för socialnämnden 2023 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa  

Avgifter för socialnämnden 2023 
____ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 67 Dnr SN/2023:12   706 
  
Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel – 2023 
 
Sammanfattning 
Avgifterna gällande Emmaboda kommuns arbete kring Alkohollagen, 
Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel följer Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV). 
 
Ärendets beredning 
Alkoholhandläggare har tagit fram beslutsunderlag och ärendet har beretts på 
socialnämndens beredning 2022-10-12. 
 
Beslutsunderlag 
-Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och  
Lagen om receptfria läkemedel – 2023. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa  

Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel – 2023 

____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa  

Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel – 2023 

____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
 



                   PROTOKOLL                  7 (25)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 68 Dnr SN/2022:13 700 
  
Resursmätning äldreomsorgen 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för resursmätningen inom äldreomsorgen. 
Mätningen syftar till att redogöra för eventuella skillnader mellan hur behovet av 
resurser ser ut i förhållande till den faktiska tillgången till resurser.  
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet  
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet  
____ 
 
 
 



                   PROTOKOLL                  8 (25)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 69 Dnr SN/2022:143   751  
  
Unga mobila teamet och stödboendeverksamheten 
 
Bakgrund 
Unga mobila teamet (UMT) startades 2010 som en hemmaplanslösning för att ta 
hem placerade ungdomar från HVB-hem. Sedan dess har det skett många 
förändringar utifrån verksamhetens behov. Nuvarande chef har varit chef för 
verksamheten sedan 2012. Idag jobbar fyra personal från UMT med barn och 
ungdomar i åldern 10-22 år. De jobbar med uppdrag från både skolan, 
biståndshandläggarna och socialsekreterarna. Det finns också fyra stycken 
stödboendelägenheter knutna till verksamheten. För att kommunen ska få bedriva 
stödboendeverksamhet måste det för ungdomarna finnas känd personal att 
kontakta dygnet runt. Nattetid sköts beredskapen av personalen som arbetar med 
de ensamkommande.  
 
Det som nu har uppstått är att: 
- ensamkommandeverksamheten ska läggas ner så UMT har ingen personal 
nattetid. 
- antalet barn och ungdomar som UMT arbetar med har ökat så det finns inte 
personal så att det räcker.  
 
Nattbemanningen 
När verksamheten med ensamkommande kommer att läggas ner vid årsskiftet står 
UMT:s stödboende utan nattbemanning. För att få bedriva stödboende måste det 
som minst finnas beredskap och den personalen måste vara känd av ungdomarna. 
Därför är det inget alternativ att koppla på någon annan befintlig nattpersonal i 
kommunen. Vi anser att stödboende är en så viktig insats att ha kvar i kommunen 
då vi annars måste placera externt i en annan kommun. Att vi har stödboende 
tillsammans med annat stöd för ungdomar är en besparing för kommunen 
eftersom vi ändå har den personalgruppen på plats. 
 
Samtidigt som nattbemanningen är ett bekymmer så har antalet ärenden ökat, både 
från IFO och från skolan. Nu finns det inte längre utrymme till att ta emot fler 
ungdomar. Personalen på UMT har olika spetskompetenser (ex A-CRA 
(kartläggning ungdomar i missbruk), terapihund, funktionell familjeterapi och 
Repulse) som de har utbildning i. I dagsläget kan vi inte använda deras resurser 
fullt ut eftersom tiden inte finns att ta emot enskilda ärenden.  
 
Att vi inte kan ta emot fler ungdomar kan i sin tur leda till att vi inte kan verkställa 
beviljade insatser i form av stödboende eller övriga insatser. Om vi inte kan 
verkställa beviljade insatser så kommer det att rapporteras in till IVO som ej 
verkställda beslut och då kan kommunen få dyra viten. Från skolan kommer detta 
inte att rapporteras in, vilket i sin tur är ett annat bekymmer då dessa ärenden kan 
komma att orosanmälas till IFO istället. 
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Det vi ser att vi behöver göra är en utökning av UMT med en tjänst, dels på grund 
av natten och dels på grund av ökad arbetsbelastning. Idag är de fyra 
heltidstjänster där, varav en personal inte jobbar med samma ärenden som UMT 
utan med en hemmaplanslösning och lite andra uppdrag. 
 
Åldersspannet 
På grund av att åldersspannet är så stort vill vi också ändra åldern från 10-22 år till 
12-21 år. När du har fyllt 21 år räknas du inte till barn- och 
ungdomsverksamheten enligt lagtexten och att jobba med barn yngre än 12 år gör 
det svårt för UMT då de barnen inte kan ta till sig de behandlingsinsatser som 
UMT har kompetens inom. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Om vi inte får utöka UMT så kommer följande att hända: 
 
- vi får lägga ner kommunens stödboende vilket leder till att vi får placera i 

andra kommuner vilket i sin tur ökar kostnaderna 
- vi kommer inte kunna nyttja personalens spetskompetenser på grund av 

arbetsbelastningen 
- vi riskerar vite från IVO då vi inte kan verkställa besluten från 

biståndshandläggare och socialsekreterare 
- vi kommer inte att kunna arbeta med tidiga insatser vilket kommer att leda till 

fler placeringar 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har arbetats fram av IFO-chef tillsammans med samordnaren för UMT, 
samt med tillsammans med personalen tillhörande UMT som också har gjort en 
risk- och konsekvensanalys som finns med som beslutsunderlag. Även 
skyddsombudet har varit med när risk- och konsekvensanalysen gjordes.  
Socialnämndens presidium har tagit del av ärendet på sin beredning 2022-10-12. 
Ärendet har tagits upp på förvaltningssamverkan (FöSam) med de fackliga 
parterna 2022-10-20 utan erinran.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att UMT behöver utökas med en 
heltidstjänst för att få ihop ett schema som inkluderar nattbemanning och för att 
täcka det behov av insatser till barn och unga som finns i Emmaboda kommun.  
 
Vi vill också ändra åldersspannet på de unga som insatserna riktar sig till. Detta 
eftersom vi har sett att det är svårt för barn under 12 år att ta till sig de insatser 
som UMT kan erbjuda.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Unga mobila teamet och stödboendeverksamheten. 
Riskanalys - Unga mobila teamet och stödboendeverksamheten. 
____ 
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Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att utöka Unga Mobila Teamet med en heltidstjänst 
 
att  ändra åldersspannet för insatser från 10-22 år till 12-21 år 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utöka Unga Mobila Teamet med en heltidstjänst 
 
att  ändra åldersspannet för insatser från 10-22 år till 12-21 år 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens personalutskott 
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§ 70 Dnr SN/2022:142   750 
  
Ny riktlinje för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Bakgrund 
På grund av hedersrelaterat våld och förtryck finns det många människor som 
riskerar att hindras från att leva det liv som de har rätt till enligt FN:s konvention 
om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter samt svensk 
lagstiftning. Det handlar främst om individer som växer upp i nätverk som kraftigt 
begränsar deras frihet, som hindrar dem från att göra saker som de har rätt till och 
som tvingar dem att göra saker som de inte vill. Det kan exempelvis handla om att 
föras utomlands och tvingas in i ett äktenskap mot sin vilja.  
 
Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighet. Det gäller att upptäcka de 
människor som lever i utsatthet för att på så sätt se till att samhället ska kunna 
hjälpa dem att tillvarata sina rättigheter.   
 
Socialtjänsten bör verka för att effektivt stödja individer som är utsatta för tvång, 
hot och våld i hederns namn. Detta förutsätter att alla, oavsett vilken enhet eller 
grupp man än arbetar vid, har kännedom om hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Med utgångspunkt i denna bakgrund har ny aktuell riktlinje tagits fram för arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Ärendets beredning 
Ny riktlinje för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck har tagits fram av 
IFO-chef. Socialnämndens presidium har tagit del av ärendet på sin beredning 
2022-10-12. Ärendet har redogjorts för på förvaltningssamverkan (FöSam) med 
de fackliga parterna 2022-10-20.  
 
Sammanfattning 
Förslag till ny riktlinje för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck föreligger. 
Som konsekvens av det nya förslaget föreslås även tidigare riktlinje samt 
tillhörande handlingsplan att upphöra.  
 
Beslutsunderlag 
Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Riktlinje. 
____ 
 
Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny 

riktlinje för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att 
godkänna dokumentet: ”Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – 
Riktlinje” 
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att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att äldre versioner av 

Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Riktlinje samt tillhörande 
dokument Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Handlingsplan 
upphör att gälla 

 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att efter fattat beslut 

översända den nya riktlinjen till bildningsnämnden för kännedom 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny 

riktlinje för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att 
godkänna dokumentet: ”Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – 
Riktlinje” 

 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att äldre versioner av 

Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Riktlinje samt tillhörande 
dokument Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck – Handlingsplan 
upphör att gälla 

 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att efter fattat beslut 

översända den nya riktlinjen till bildningsnämnden för kännedom 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 71 Dnr SN/2019:46   700 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämndens utskott 

Avsägelse har 2022-10-13 inkommit från Lotta Lejon Stenberg (S) gällande 
platsen som ledamot i socialnämndens utskott. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  entlediga Lotta Lejon Stenberg (S) som ledamot i socialnämndens utskott 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Kansliavdelningen 
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§ 72 Dnr SN/2019:46   700 
 

Fyllnadsval av ledamot till socialnämndens utskott 

Avsägelse har 2022-10-13 inkommit från Lotta Lejon Stenberg (S) gällande 
platsen som ledamot i socialnämndens utskott. 

Vid socialnämnden 2022-10-26 § 71 entledigades Lotta Lejon Stenberg (S) som 
ledamot i socialnämndens utskott. Val ska därför förrättas för att tillsätta 
uppdraget som ledamot i socialnämndens utskott. 
 

Förslag från 2:e vice ordförande är att Jan Karlsson (S) väljs som ledamot i 
socialnämndens utskott. 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  välja Jan Karlsson (S) som ledamot i socialnämndens utskott 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Kansliavdelningen 
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§ 73 Dnr SN/2019:46   700 
 

Fyllnadsval av ersättare till socialnämndens utskott 

Vid socialnämnden 2022-10-26 § 72 valdes Jan Karlsson (S) som ledamot i 
socialnämndens utskott. Fram till och med detta val har Jan Karlsson (S) varit 
ersättare i socialnämndens utskott. Val behöver därför förrättas för att tillsätta 
uppdraget som ersättare i socialnämndens utskott. 
 

Förslag från 2:e vice ordförande är att Gullvi Dahllöf (S) väljs som ersättare i 
socialnämndens utskott. 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  välja Gullvi Dahllöf (S) som ersättare i socialnämndens utskott 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Kansliavdelningen 
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§ 74 Dnr SN/2022:9   002 
  
Socialnämndens delegationsordning - revidering 
 
Bakgrund 
Delegationsordningen är ett samlingsdokument över de olika typer av ärenden där 
nämnden beslutar att överlåta (delegera) sin beslutanderätt.  
 
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden med vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till en delegat inom nämndens ansvarsområde. 
Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det är därför nämnden fortfarande är 
juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon genom delegation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En revidering behöver göras av delegationsordningen för att denna ska vara 
aktuell. Revideringen avser delegationsnummer 16.5. 
 
Förslag 
Förslaget består i att ändra delegationsnummer 16.5 från: 
 
Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkningar  
16.5 Beslut huruvida omprövning skall 

ske 
27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
 

 
till: 
 
Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkningar  
16.5 Beslut huruvida omprövning skall 

ske 
37-39 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
alternativt närmast 
ansvarig chef 

 

 
Ärendets beredning 
Förslag till åtgärd inlämnat från IFO via e-post 2022-09-26. Behandlat av 
socialnämndens presidium har vid beredningen 2022-10-12. 
 
Beslutsunderlag 
- Socialnämndens delegationsordning. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen revidering av delegationsnummer 16.5 i 

Delegationsordning Socialnämnden 
____ 



                   PROTOKOLL                  17 (25)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen revidering av delegationsnummer 16.5 i 

Delegationsordning Socialnämnden 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
IFO 
 



                   PROTOKOLL                  18 (25)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 75 Dnr SN/2022:9   002 
  
Socialnämndens delegationsordning - revidering 
 
Bakgrund 
Delegationsordningen är ett samlingsdokument över de olika typer av ärenden där 
nämnden beslutar att överlåta (delegera) sin beslutanderätt.  
 
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden med vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till en delegat inom nämndens ansvarsområde. 
Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det är därför nämnden fortfarande är 
juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon genom delegation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En revidering behöver göras av delegationsordningen för att denna ska vara 
aktuell. Revideringen avser delegationsnummer 16.6. 
 
Förslag 
Förslaget består i att ändra delegationsnummer 16.6 från: 
 
Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkningar  
16.6 Prövning av att överklagande 

skett i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent 

24 § 1 st. FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

 
till: 
 
Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkningar  
16.6 Prövning av att överklagande 

skett i rätt tid och avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent 

45 § 1 st. FvL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
alternativt närmast 
ansvarig chef 

 

 
Ärendets beredning 
Förslag till åtgärd inlämnat från IFO via e-post 2022-09-26. Behandlat av 
socialnämndens presidium har vid beredningen 2022-10-12. 
 
Beslutsunderlag 
- Socialnämndens delegationsordning. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen revidering av delegationsnummer 16.6 i 

Delegationsordning Socialnämnden 
____ 



                   PROTOKOLL                  19 (25)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen revidering av delegationsnummer 16.6 i 

Delegationsordning Socialnämnden 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
IFO 
 



                   PROTOKOLL                  20 (25)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 76 Dnr SN/2022:9   002 
  
Socialnämndens delegationsordning - revidering 
 
Bakgrund 
Delegationsordningen är ett samlingsdokument över de olika typer av ärenden där 
nämnden beslutar att överlåta (delegera) sin beslutanderätt.  
 
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden med vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till en delegat inom nämndens ansvarsområde. 
Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det är därför nämnden fortfarande är 
juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon genom delegation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En revidering behöver göras av delegationsordningen för att denna ska vara 
aktuell. Revideringen avser delegationsnummer 16.7. 
 
Förslag 
Förslaget består i att ändra delegationsnummer 16.7 från: 
 
Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkningar  
16.7 Avvisande av ombud 9 § FvL Utskott  

 
till: 
 
Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkningar  
16.7 Avvisande av ombud 14 § FvL Utskott  

 
Ärendets beredning 
Förslag till åtgärd inlämnat från IFO via e-post 2022-09-26. Behandlat av 
socialnämndens presidium har vid beredningen 2022-10-12. 
 
Beslutsunderlag 
- Socialnämndens delegationsordning. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen revidering av delegationsnummer 16.7 i 

Delegationsordning Socialnämnden 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen revidering av delegationsnummer 16.7 i 

Delegationsordning Socialnämnden 
____ 



                   PROTOKOLL                  21 (25)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
IFO 
 



                   PROTOKOLL                  22 (25)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 77 Dnr SN/2022:8   700 
 
Rapporter Lex Sarah och Lex Maria 
 
Utgår. 



                   PROTOKOLL                  23 (25)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 78 Dnr SN/2022:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

 Samverkan med regionen angående psykiatrin 
Inom ramen för samverkan med regionen har möten genomförts och en 
bättre dialog har arbetats upp. Ytterligare tydlighet i kommunikationen 
efterfrågas från kommunens sida angående information om den fasta 
vårdkontakten.  
 
Socialnämndens agerande bestående av att trycka på regionen för att 
uppnå en bättre samverkan har haft en positiv effekt.  
 

 Barnpsykiatrin 
På möte med länsgemensam ledning har information lämnats till länets 
socialchefer att ärenden kopplade till barnpsykiatrin väller in.  
Läget är pressat. 
 

 Personcentrerad socialtjänst 
IFO har skapat ännu tydligare rutin angående att se över familjesituationen 
runt omkring vuxna med missbruksproblem.  
 

 Bemötande 
Viktig huvudfråga som verksamheterna inom äldreomsorgen för 
närvarande uppmärksammar extra mycket i samband med arbetet med att 
genomföra ”Jämlik hälsa & Nära vård”. 
 

 Samverkan bildningsnämnden 
På senaste mötet mellan de respektive förvaltningsledningarna 
koncentrerades diskussionerna kring konstaterandet att det behövs strävas 
efter att komma framåt i att samarbeta på alla nivåer, inte bara på 
ledningsnivå utan i större omfattning ute i verksamheterna. 
 

 Tillägg till verksamhetssystem 
I samband med upphandling av ytterligare modul till verksamhetssystem 
ska förenklad förhandsvisning genomföras. 
 

 Fältsekreterare 
Två fältsekreterare finns nu på plats och arbetet har dragit igång för fullt. 

____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



                   PROTOKOLL                  24 (25)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialchef 
 



                   PROTOKOLL                  25 (25)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-10-26  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 79 Dnr SN/2022:9   002   
  
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen (IFO) för perioden  
2022-08-01 – 2022-08-31 samt för perioden 2022-09-01 – 2022-09-30. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2022-09-01 – 2022-09-30. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2022-09-01 – 2022-09-30. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut från  

Individ- och familjeomsorgen (IFO) under perioden  
2022-08-01 – 2022-08-31 till protokollet 

 
att med kännedom lägga samtliga anmälan delegationsbeslut  

under perioden 2022-09-01 – 2022-09-30 till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut från  

Individ- och familjeomsorgen (IFO) under perioden  
2022-08-01 – 2022-08-31 till protokollet 

 
att med kännedom lägga samtliga anmälan delegationsbeslut  

under perioden 2022-09-01 – 2022-09-30 till protokollet 
____ 
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