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Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-02-23  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, 2022-02-23 kl. 09:30 – 12:00 
 
Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 

Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande 

Stefan Focic (M) 
Birgitta Gahlin (-) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande 
Lotta Stenberg-Lejon (S) 
Jan Karlsson (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Maj Brith Andersson, (S) 
 

Övriga deltagande Michael Börjesson, socialchef 
 Anders Friberg, förvaltningsekonom 
 Caroline Moberg, systemförvaltare 
 Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Linda Johansson (C) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-02-25, kl. 10:00 
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 10 - 16 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Stefan Nyström 
 
 justerare  
  Linda Johansson 
 
 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Datum för anslags 2022-02-25 Datum för anslags 2022-03-19  
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 

Underskrift  

 Anneli Karlsson 
 



                   PROTOKOLL                  2 (11)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-02-23  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§  10 Ekonomisk uppföljning 2022 
§  11 Revisionsrapport angående granskning av LSS-verksamheten 
§  12 Remiss: Motion angående bidrag till kvinnojouren och utbildning våld i 

nära relationer 
§  13 Resursmätning äldreomsorgen 
§  14 Verkställda beslut mandatperioden 2019 – 2022 
§  15 Socialförvaltningen informerar 
§  16 Delegationsärenden 
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 



                   PROTOKOLL                  3 (11)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-02-23  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 10 Dnr SN/2022:10   041 
  
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för den ekonomiska uppföljningen av 
januari 2022. Det finns en oro kring att det utbetalade försörjningsstödet ligger på 
en hög nivå för januari månad. Det är även fortsatta bemanningsproblem med 
mycket sjukskrivningar och svårigheter att hitta vikarier.  
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonom 
 



                   PROTOKOLL                  4 (11)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-02-23  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 11 Dnr SN2021:49   780 
 
Revisionsrapport angående granskning av LSS-verksamheten 
 
Bakgrund 
Emmaboda kommuns revisorer har låtit genomföra en granskning angående om 
socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig verksamhet inom LSS. 
Granskningen ingår i revisionsplanen för 2021. Syftet med granskningen är att 
bedöma om socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av 
LSS-verksamheten med tillräcklig intern kontroll.  
 
Rapporten innehåller en del gjorda iakttagelser och rekommendationer. Social-
nämnden har anmodats inkomma med svar, där nämnden redogör för vad den  
avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs. 
 

 
Rekommendationer utifrån revisionen och redogörelse för åtgärder 
Utifrån revisonens bedömning och slutsatser rekommenderas socialnämnden att: 
 
- Utveckla en struktur för nämndsmålen så att dessa bryts ned och följs upp 

inom verksamhetsområde funktionsstöd. 
- Bryta ned socialnämndens mål inom verksamhetsområde funktionsstöd. 
 
Socialförvaltningen kommer att arbeta fram riktlinjer och en handledning för 
verksamheterna som stöd för att bryta ner socialnämndens mål till den enskilda 
verksamheten och den enskilda enheten. Alla enheter kommer att få ett tydligt 
uppdrag att socialnämndens mål ska brytas ned för varje verksamhet. Målen ska 
vara mätbara. 
 
Måluppfyllelsen kommer att samlat redovisas i den årliga kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen i februari/mars (första gången 2023).   
 
Samma struktur kommer att gälla för hela socialnämndens verksamhetsområde. 
 
- Säkerställa att prognoser över framtida behov av insatser sammanställs och 

kommuniceras inom förvaltningen och delges socialnämnden. 
 
Socialförvaltningen behåller samma grundstruktur som tidigare, dvs LSS 
handläggare och enhetschef LSS barn går igenom framtida behov en gång per år. 
Behovet av framtida  insatser sammanställs skriftligt och redovisas till 
förvaltningsledning och socialnämnden årligen i oktober/november. 
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Beslutsunderlag 
Missiv: Granskning av LSS-verksamheten. 
Revisionsrapport: Granskning av LSS-verksamheten. 
Tjänsteskrivelse: Socialnämndens svar på revisionsrapport angående granskning 
av LSS-verksamheten. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna svaret på revisionsrapporten och ta det som sitt eget 
 
att översända svaret till kommunens revisorer 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna svaret på revisionsrapporten och ta det som sitt eget 
 
att översända svaret till kommunens revisorer 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens Revisorer 
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§ 12 Dnr SN/2021:162   750 
 

Remiss: Motion angående bidrag till kvinnojouren och utbildning våld i nära 
relationer 

Bakgrund 

Remiss har inkommit från kommunstyrelsen angående att socialnämnden ska avge 
ett yttrande på Socialdemokraternas motion avseende ekonomiskt bistånd till 
Kvinnojouren i Kalmar. I motionen föreslås att kommunen ska ge ett bidrag om 
30.000 kr till Kalmar kvinnojour för att stötta dem i deras arbete att stötta utsatta 
kvinnor och barn. 

Emmaboda kommun stöttar sedan tidigare Kalmar kvinnojour med 
verksamhetsbidrag. 2021 erhöll Kalmar kvinnojour 22.000 kr i verksamhetsbidrag 
från socialnämnden. Kvinnojouren bedriver ett betydelsefullt arbete och är ett bra 
komplement till kommunens arbete för att skydda våldsutsatta kvinnor i 
Emmaboda kommun. Även om inte socialtjänsten i Emmaboda så ofta använder 
sig av kvinnojouren i Kalmar så finns det våldsutsatta kvinnor i Emmaboda som 
vänder sig direkt till kvinnojouren på grund av att de av olika anledningar inte 
kan/vill använda sig av det stöd som socialtjänsten erbjuder. Det är av vikt att det 
finns olika vägar för att söka stöd.  

 
Socialtjänsten i Emmaboda kan 2022 erbjuda: 
-Stöd/behandling för våldsutsatta enligt metoden - samtal om frihet  
-Stöd/behandling för våldsutövare enligt metoden - samtal om våld 
-Stöd till barn och föräldrar som bevittnat/levt i familjer där våld har förekommit - 
enligt metoden föräldra- barngrupp utväg Skaraborg 
-Skyddat boende för vuxna och barn 

 
Vi är också med i samverkan med några av länets kommuner i ATV (alternativ till 
våld) där man som våldsutsatt/våldsförövare kan få behandling. Vägen in till ATV 
är antingen via socialtjänsten eller direkt via ATV. 

 
När barn har varit inblandade i våld, utsatta eller förövare, så görs 
hälsoundersökningar och polisförhör på Barnahus i Kalmar. Flera av länets södra 
kommuner är med i Barnahus tillsammans med Region Kalmar, Polismyndigheten 
och Åklagarmyndigheten. På plats på Barnahus finns också representanter från 
socialtjänsten. När barnen ska åka in till Barnahus följer också socialsekreterare 
och annan trygghetsperson från Emmaboda med. 
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Att öka bidraget till Kalmar kvinnojour 
Socialnämnden har 55.000 kr i sin budget att använda till verksamhetsbidrag till 
föreningar. Verksamhetsbidraget fördelas till de olika föreningarna utifrån de 
ansökningar som inkommer och beslut i socialnämnden. Det är av vikt att de 
bidrag som socialnämnden förfogar över beslutas av socialnämnden och att det 
inte är något fast belopp som är fastställt i kommunfullmäktige. Alternativet är att 
bidraget förs över till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att ta detta remissvar som sitt eget  
 
att översända svaret till kommunstyrelsen för vidare hantering inför beslut i 

kommunfullmäktige 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ta detta remissvar som sitt eget  
 
att översända svaret till kommunstyrelsen för vidare hantering inför beslut i 

kommunfullmäktige 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens Revisorer 
 
 

 
 



                   PROTOKOLL                  8 (11)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-02-23  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 13 Dnr SN/2022:13   700 
 

Resursmätning äldreomsorgen 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för resursmätning i förhållande till 
äldreomsorgen med avseende på utfallet för januari 2022. Den nya modellen som 
används behöver arbetas in. Det behövs förmodligen ytterligare några månader 
innan mätningarna kan användas till att dra mer långtgående slutsatser. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
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§ 14 Dnr SN/2022:12   700 
 

Verkställda beslut mandatperioden 2019 - 2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden informeras två gånger per år om mandatperiodens verkställda/icke 
verkställda beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Rapport socialnämndens verkställda beslut mandatperioden 2019 – 2022 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Registrator 
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§ 15 Dnr SN/2022:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

 Förändring av samverkan med Bildningsnämnden 
Samverkan kommer fortsättningsvis att utvidgas och även inkludera 
Teknik- och fritidsnämnden. Samtidigt som samverkan breddas så kommer 
fördjupning ske på områden där det behövs mer samarbete. 
Fokus kommer fortsätta att vara barn och ungas bästa. 
 

 Covid-19 
För omsorgspersonalens del finns det fortsatta restriktioner att förhålla sig 
till och i det avseendet är inte pandemin över. Det har varit stor frånvaro 
bland personalen vilket har krävt tuffa prioriteringar. 
 
Restaurangerna på allaktivitetshusen har inte öppnat upp för allmänheten 
än. 
 

 Rekrytering 
Ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och ny verksamhetschef 
hälsa sjukvård är rekryterade.  
 

 Befolkningsstatistiken 
Den äldre delen av befolkningen ökar kraftigt, så också för Emmaboda. 
Kommunen behöver förbereda sig på detta i och med att det troligtvis 
innebär ökad efterfrågan på insatser av olika slag. Detta i kombination med 
ökade svårigheter att rekrytera kommer att bli en utmaning för 
verksamheten.   

____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialchef 
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§ 16    
  
Delegationsärenden 
 
 Dnr SN/2022:9   002   
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2022-01-01 – 2022-01-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2022-01-01 – 2022-01-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden  
2022-01-01 – 2022-01-31. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-01-01 – 2022-01-31 till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-01-01 – 2022-01-31 till protokollet 
____ 
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