
PROTOKOLL 1 (22) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Via Teams, 2021-05-19, kl. 08:00 – 11:30 

Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 
Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Eva Regin Johnston (M) 
Birgitta Gahlin (BA) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande 
Gunvor Karlsson (S) 
Jan Karlsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Marianne Åkesson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Michael Börjesson, förvaltningschef 
Lena Joelsson Eriksson, behandlare, § 42 
Anders Friberg, förvaltningsekonom, § 43 
Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare, § 44, § 46 

Utses att justera Eva Regin Johnston (M) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-05-21, kl. 13.00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 41-54 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Stefan Nyström 

justerare 
Eva Regin Johnston 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-19 

Datum för anslags 2021-05-21 Datum för anslags 2021-06-12 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lena Limslätt-Petersson 
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2021-05-19 
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Innehållsförteckning 

§ 41 Ändring av föredragningslistan
§ 42 Tema – Öppenvårdsteamet Vuxenenheten
§ 43 Ekonomi
§ 44 Kvalitetsbokslut – 2020
§ 45 Yttrande – Konstpolicy
§ 46 Tilldelning av socialnämndens stipendium för elever inom Vilhelm

Mobergsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram för ungdomar 
§ 47 Akt-granskning – Individ och familjeomsorgens verksamheter
§ 48 Verksamhetsbidrag – Demensanhörigföreningen
§ 49 Verksamhetsbidrag – Kvinnojouren
§ 50 Verksamhetsbidrag – BRIS
§ 51 Verksamhetsbidrag – Brottsofferjouren
§ 52 Socialförvaltningen informerar
§ 53 Anmälan allmänna ärenden
§ 54 Övrigt
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2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§  41    Dnr SN/2021:6   700 

Ändring av föredragningslistan 

Tillkommet ärende – Tilldelning av socialnämndens stipendium för elever inom 
Vilhelm Mobergsgymnasiets Vård och omsorgsprogram för ungdomar. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  godkänna ändringen av föredragningslistan 
____ 



PROTOKOLL 4 (22) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr SN/2021:1   700  

Tema – Öppenvårdsteamet – Vuxenenheten  

Öppenvården i Emmaboda kommun erbjuder ett psykosocialt behandlingsprogram 
i grupp för män och kvinnor över 18 år som upplever problem med alkohol, 
narkotika och spel och som önskar göra en förändring. 
Behandlingen och kompetenserna utgår från socialstyrelsens riktlinjer och baseras 
på evidens och beprövad erfarenhet. Metoder vi använder oss av under vår 
behandling bygger på 12-stegsmetoden, CRA (Community Reinforcement 
Approach – en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol och 
narkotika) samt MI (Motiverande samtal). 
I behandlingen ingår förutom gruppterapi även enskilda samtal, föreläsningar, 
obligatoriska och individuella arbetsuppgifter, mindfulness samt färdighetsträning. 

Strukturerat behandlingsprogram i grupp och individuellt  
Behandlingstiden/Behandlingsinnehåll: 
Grunddelen på 8 veckor består av fasta obligatoriska uppgifter. 
Fördjupningsdelen på 8 veckor består av individuellt utformade arbetsområden. 
Utslussningsdelen på 8 veckor är individuellt anpassad/planerad. 
Under behandlingstiden erbjuds 1 enskilt samtal och/eller efter behov. 
Under efterbehandlingen erbjuds 1 enskilt samtal per månad under ett år. 
I gruppbehandlingen ingår föreläsningar/teman som är obligatoriska samt efter 
behov. Provtagningar är obligatoriska och individuella. 

Beskrivning: 
Under den obligatoriska delen finns arbetsuppgifter kopplade till arbetsområden 
som: 

− Lära känna sig själv (relationskarta, livshistoria) och gruppen
− Konsekvenser av missbruket/livsstilen
− Hinder till förändring (kartläggande arbetsuppgifter gällande problem- 

behovsområden)

Under fördjupningsdelen gör klienten ett fördjupat arbete utifrån individuellt 
utformade arbetsuppgifter som: 

− Självkänsla, sorg, skam och skuld, relationer, gränser, beteenden, själv-
kännedom, vad är känslor, färdighetsträning, avslappning med mera

Utslussningsdelen är tänkt som en del i behandlingen där klienten kan återgå i 
arbete eller påbörja en sysselsättning där klienten successivt slussas ut genom att 
både vara i grupp och utanför. 

I eftervårdsdelen har klienten möjlighet att en gång i månaden träffa sin 
kontaktperson för ett fortsatt stöd i vardagen. 
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Programmets innehåll kan likställas med det som kan erbjudas på externa 
behandlingshem. Programmet är drogfritt. Under behandlingstiden har klienten en 
kontaktperson som håller i det övergripande arbetet gällande information, 
kontakter, uppföljningar och planeringar. Klienten skriver under ett 
behandlingskontrakt. Det arbetas fram en genomförandeplan. 
____ 

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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Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr SN/2021:10   041 

Ekonomi 

Budgetuppföljning – Prognos på helår  -3 000 tkr 

2021-01-01 – 2021-04-30 Utfall Ackumulerad 
budget 

Avvikelse -  
budgetutfall 

Resultat Central verksamhet 3 533 tkr 3 533 tkr 0 tkr 
Resultat Individ & 
familjeomsorg 

13364 tkr 11 738 tkr - 1 626 tkr

Resultat Äldreomsorg 23 746 tkr 23 997 tkr 251 tkr 
Resultat Hälso- och sjukvård 6 567 tkr 7 367 tkr 800 tkr 
Resultat Funktionsstöd 23 089 tkr 21 480 tkr - 1 609 tkr
TOTALT 70 299 tkr 68 115 tkr - 2 184 tkr

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 



PROTOKOLL 7 (22) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr SN/2021:102 700 

Kvalitetsbokslut - 2020 

Sammanfattning  
Socialförvaltningens kvalitetsbokslut för 2020 innehåller mätpunkter som syftar 
till att beskriva verksamhetens kvalitet. Avsikten med att sammanställa dessa 
genom ett bokslut är att presentera verksamheternas resultat på ett lättåtkomligt 
sätt.  
2019 valde socialförvaltningen att väva ihop patientsäkerhetsberättelsen med 
kvalitetsredovisningen av verksamheterna i förvaltningen. Nytt namn för 
sammanställningen blev Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse. I denna redogörs 
lite mer djupgående för mätpunkterna och hur de påvisar graden av kvalitet.  

Kvalitetsbokslutet som nu har sammanställts är tänkt att fortsätta i detta mer 
översiktliga och snabblästa format. De två dokumenten hänger således ihop.  
Ambitionen på sikt är att också tydliggöra kopplingarna till och från ekonomi och 
budget. I år precis som förra året, blir det till följd av Corona pandemin inget 
tryckt exemplar av kvalitetsbokslutet då det inte har funnits tid att framställa det. 
Det blir istället en variant med Power Point. Förhoppningen är att 
sammanställningen ändå ska kännas lättillgänglig och förståelig vid läsning.   

Beslutsunderlag 
• Kvalitetsbokslut – 2020

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 



PROTOKOLL 8 (22) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr SN/2021:88   700 

Yttrande – Konstpolicy för Emmaboda kommun – Del av en gestaltad 
livsmiljö Kalmar län 2021 

Bakgrund 
Bildningsnämnden har tagit fram ett förslag till reviderad konstpolicy för 
Emmaboda kommun. Det nya förslaget benämns som Konstpolicy för Emmaboda 
kommun – Del av en gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021. 

Bildningsnämnden beslöt 2021-03-25, § 24 att skicka förslag till ny konstpolicy på 
remiss till de delar av kommunens organisation som bildningsförvaltningen anser 
behöver omfattas av remissen. 

Yttrande 
Socialförvaltningen har inga synpunkter angående föreslagen revidering av 
Konstpolicy för Emmaboda kommun – Del av en gestaltad livsmiljö i Kalmar län 
2021 

Beslutsunderlag 
• Förslag till reviderad konstpolicy för Emmaboda kommun – Del av en

gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021
• Remiss – Konstpolicy för Emmaboda kommun
• Remissvar – Konstpolicy för Emmaboda kommun

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att anta remissvar på Remiss – Konstpolicy för Emmaboda kommun – Del av 
en gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021 

att till bildningsnämnden översända remissvar på Remiss – Konstpolicy för 
Emmaboda kommun – Del av en gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att anta remissvar på Remiss – Konstpolicy för Emmaboda kommun – Del av 
en gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021 

att till bildningsnämnden översända remissvar på Remiss – Konstpolicy för 
Emmaboda kommun – Del av en gestaltad livsmiljö i Kalmar län 2021 

____ 

Beslutet skickas till 
Bildningsnämnden 



PROTOKOLL 9 (22) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 46 DNR SN/2021:93   027 

Tilldelning av socialnämndens stipendium för elever inom Vilhelm 
Mobergsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram för ungdomar 

Bakgrund 
Stipendiet syftar till att uppmuntra unga människor att ta tillvara på sin 
utbildningstid för att sedan kunna fortsätta att utvecklas personligt och 
yrkesmässigt inom socialnämndens verksamheter och tillsammans med kollegor 
samt personerna som är i behov av stöd, skapa vård och omsorg av högsta kvalitet 
för kommunens invånare. 

Sammanfattning 
Styrgruppen från Vård- och omsorgscollege Emmaboda har lämnat förslag på två 
stipendiater från årskurs 2 och två stipendiater från årskurs 3, vilka har fullföljt 
kraven för att bli nominerade till att få ett stipendium. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att 2021 tilldelas, två stipendiater från årskurs 2 och två stipendiater från 
årskurs 3, socialnämndens stipendium för elever inom Vilhelm 
Mobergsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram för ungdomar 

____ 



PROTOKOLL 10 (22) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr SN/2021:101   750 

Akt-granskning – Individ- och familjeomsorgens verksamheter 

Bakgrund 
Intern akt-granskning genomförs årligen inom individ- och familjeomsorgen 
(IFO). Granskningen rör områdena Barn & familj, Vuxen samt Försörjningsstöd. 
Granskningen genomförs av 1:e socialsekreterare och redovisas för 
socialsekreterare och socialnämnden. 
Granskningarna genomförs utifrån den mall Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) använt för granskning av genomförande av utredningar gällande samtliga 
områden.  
Sammanlagt 61 utredningar som genomfördes under 2020 har granskats, fördelat 
på 17 socialsekreterare.  

Sammanfattning  
Akt-granskning – Barn- och ungdomsutredningar: 
De utredningar som granskats bedrivs inom lagstadgad tid, och både 
vårdnadshavare och majoriteten av barnen har kommit till tals. I majoriteten av 
utredningarna har barnet fått information om utredningen utifrån sin ålder eller 
mognad. Även barnets situation och behov är centralt i utredningarna, samt att 
barnets vårdbehov är bedömt och hur det ska tillgodoses. Kommunicering av 
utredningarna har skett i samtliga av utredningarna.  
Förbättringsområden är att det i samtliga utredningar ska framkomma att barnet 
fått information, på vilket sätt, samt att barnet utifrån sin ålder och mognad 
förstått vad en utredning är. 

Akt-granskning –Vuxenutredningar: 
Handläggningstiden på utredningar som granskats är mellan nitton dagar till tre 
månader. I samtliga utredningar har den enskilde kommit till tals. Samtliga 
utredningar är avslutade med ett beslut och besluten om insats är tidsbegränsade. 
Samtliga utredningar har beslutsunderlaget kommunicerats med den enskilde 
innan beslut fattats. 
Förbättringsområden är att tydliggöra vilka andra insatser som socialsekreteraren 
har övervägts tillsammans med den enskilde. Att socialsekreteraren anger när den 
enskilde blir underrättad, beslutet i verksamhetssystemet och hur den enskilde blir 
underrättad. Erbjuda ASI och AUDI/DUDIT till samtliga som ansöker om insats 
från vuxenenheten samt fråga om våld. 

Akt-granskning – Försörjningsstödsutredningar: 
Från första kontakt med IFO till att den enskilde får en besökstid till 
socialsekreterare är genomsnittstiden 13,5 dagar. Handläggningstiden är i 
genomsnitt elva dagar, från besökstid till att beslut fattas. Samtliga utredningar har 
en tydlig motivering till beslut, oavsett om det är ett bifall eller ett avslag på 
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ansökan. Beslut, lagrum, vem som fattat beslutet och besvärshänvisning och 
datum för kommunicering är noterat i samtliga utredningar.  
Förbättringsområden är att i utredningen synliggöra barnet/barnen som ingår i 
hushållet. Tydlig risk- och sårbarhetsanalys hur ett avslagsbeslut påverkar 
barnet/barnen. Tydliggöra i utredningen hur barnens behov ska tillgodoses vid ett 
avslag. 

Beslutsunderlag 
• Akt-granskning IFO – 2021

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 
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§ 48 Dnr SN/2021:16 753 

Ansökan verksamhetsbidrag – Emmaboda Demensanhörigförening 

Sammanfattning 
Föreningen arbetar för att förbättra förhållandena för alla som till följd av 
demenssjukdom eller av annan orsak har eller riskerar ett dement beteende. 
Föreningens uppgift är att stödja de anhöriga och se till att de som drabbats av 
sjukdomen får rätt vård. 
Föreningen arbetar för att öka kunskap genom att 

• Anordna föreläsningar
• Delta i debatter
• Distribuera förbundets tidning Demensforum till alla medlemmar
• Delta i och anordna studiecirklar
• Sponsra olika utbildningar inom området demenssjukdomar

Ärendets beredning 
Socialnämnden fattar beslut angående verksamhetsbidrag i maj varje år. 
Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek beroende på socialnämndens 
budgetram. 

Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten och ska 
gagna medlemmarna. Bidraget ska inte användas till fasta kostnader. Bidraget kan 
också användas till speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, 
syftet ska då specificeras i ansökan. 
____ 

Beslutsunderlag 
• Ansökan verksamhetsbidrag – Emmabodas demensanhörigförening
• Ekonomisk rapport – Emmaboda demensanhörigförening
• Verksamhetsberättelse – Emmaboda demensanhörigförening

____ 
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Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
att bevilja Emmaboda demensanhörigförening ett ekonomiskt bidrag om 5 000 

kronor till föreningens verksamhet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja Emmaboda demensanhörigförening ett ekonomiskt bidrag om 5 000 
kronor till föreningens verksamhet 

____ 

Beslutet skickas till 
Emmaboda Demensanhörigförening 
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§ 49 Dnr SN/2021:16 753 

Ansökan verksamhetsbidrag - Kvinnojouren 

Sammanfattning 
Kvinnojouren i Kalmar ansöker hos socialnämnden om ekonomiskt bidrag till sin 
verksamhet.  
Kvinnojourens verksamhet erbjuder kvinnor stödsamtal både via telefon och 
personliga möten. Föreningen har jourlägenheter där man tar emot hotade kvinnor 
och barn. Kvinnojouren har telefonjour som är bemannad varje dag. Föreningen 
ordnar även kurser och samtalsgrupper. Även föreläsningar och informationer sker 
till skolor och organisationer. 

Ärendets beredning 
Socialnämnden fattar beslut angående verksamhetsbidrag i maj varje år. 
Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek beroende på socialnämndens 
budgetram. 

Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten och ska 
gagna medlemmarna. Bidraget ska inte användas till fasta kostnader. Bidraget kan 
också användas till speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, 
syftet ska då specificeras i ansökan. 
____ 

Beslutsunderlag 
• Ansökan verksamhetsbidrag – Kvinnojouren Kalmar
• Kvinnojouren – Verksamhetsberättelse 2019
• Kvinnojouren – Verksamhetsberättelse 2020
• Kvinnojouren – Årsberättelse 2020
• Kvinnojouren – Budget
• Kvinnojouren – Fördelning

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
att   bevilja Kvinnojouren i Kalmar ett ekonomiskt bidrag på 22 000 kronor till 

föreningens verksamhet 
____ 
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Socialnämnden beslutar 

att   bevilja Kvinnojouren i Kalmar ett ekonomiskt bidrag på 22 000 kronor till 
föreningens verksamhet 

____ 

Beslutet skickas till 
Kvinnojouren i Kalmar 
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§ 50 Dnr SN/2021:16 753 

Ansökan verksamhetsbidrag – BRIS 

Sammanfattning 
BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell organisation som erbjuder, genom 
sin stödverksamhet, alla barn och ungdomar i din kommun en möjlighet att 
anonymt och  kostnadsfritt få en stödjande kontakt. Stödverksamheten berör barn 
och ungdomars situation upp till 18 år. 

Verksamheten präglas alltid av ett barnperspektiv och utgår från FN:s 
barnkonvention om barns rättigheter. 

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och 
förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar 
samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. 
Verksamheten ska alltid utgå från barns behov. 

Hösten 2013 professionaliserades BRIS stödverksamhet, vilket innebär att den 
numera bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer. Tack vare förändringen kan 
BRIS erbjuda alla barn i Sverige kvalificerat och utökat stöd. 
BRIS regioner fortsätter det viktiga arbetet med att driva påverkansarbete för att 
förbättra barns villkor samt att, med hjälp av volontärer, informera barn i hela 
landet om deras rättigheter. Regionerna erbjuder även utbildningar och 
föreläsningar till personer som på olika sätt jobbar med barn, baserade på BRIS 
mångåriga erfarenhet av samtal med barn och unga. 

Ärendets beredning 
Socialnämnden fattar beslut angående verksamhetsbidrag i maj månad varje år. 
Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek beroende på socialnämndens 
budgetram. 

Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten, dock ej 
till fasta kostnader, det ska också gagna medlemmarna. Bidraget kan också 
användas till speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, syftet 
ska då specificeras i ansökan. 
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Beslutsunderlag 
• Ansökan verksamhetsbidrag – BRIS (Barnens Rätt I Samhället)
• BRIS – Antal medlemmar
• BRIS – Budget och prognos 2021-2022
• BRIS – Inbjudan BRIS nätverk
• BRIS – Långsiktig plan
• BRIS – Stadgar
• BRIS – Årsberättelse 2019

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att bevilja BRIS (Barnens Rätt I Samhället) ett ekonomiskt bidrag på 10 000 
kronor till föreningens verksamhet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja BRIS (Barnens Rätt I Samhället) ett ekonomiskt bidrag på 10 000 
kronor till föreningens verksamhet 

____ 

Beslutet skickas till 
BRIS 



PROTOKOLL 18 (22) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr SN/2021:16 753 

Ansökan Verksamhetsbidrag - Brottsofferjouren 

Sammanfattning  
Brottsofferjouren i södra Kalmar län bildades 1988 och omfattar kommunerna 
Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Borgholm och Mörbylånga. 
Ändamålet med verksamheten är att genom stödpersoner, vittnesstödjare och 
anställd personal ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, 
vittnen och anhöriga. Bistå såväl brottsoffer som vittnen inför och vid 
domstolsförhandlingar. Ge stöd om brottsoffer så önskar, delta vid medling som 
stöd och för övrigt verka enligt de minimikrav som fastställs av förbundsstämman. 
Verksamheten är ett komplement till samhällets skyddsnät för brottsutsatta 
personer. Viktiga samarbetspartners är Polismyndigheten, ATV (Alternativ till 
våld), Kalmar Tingsrätt, Åklagarkammaren i Kalmar, socialnämnder och 
kommunstyrelser i samtliga berörda kommuner. Brottsofferjouren har en 
samordnare anställd på 30 timmer i veckan. Samtliga övriga medarbetare , 7 
stödpersoner och 12 vittnesstöd, arbetar ideellt.  

Ärendets beredning 
Socialnämnden fattar beslut angående verksamhetsbidrag i maj månad varje år. 
Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek beroende på socialnämndens 
budgetram. 

Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten, dock ej 
till fasta kostnader, det ska också gagna medlemmarna. Bidraget kan också 
användas till speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, syftet 
ska då specificeras i ansökan. 

Beslutsunderlag 
• Brottsofferjouren – Årsbokslut med BR och RR 2021-2022
• Brottsofferjouren – Konstituerandeårsmötesprotokoll
• Brottsofferjouren – Verksamhetsberättelse 2020
• Brottsofferjouren – Årsmötesprotokoll
• Brottsofferjouren – Verksamhetsplan 2021
• Brottsofferjouren – Statistik Kalmar 2020
• Brottsofferjouren – Verifiering av minimikrav
• Brottsofferjouren – Revisionsberättelse

____ 



PROTOKOLL 19 (22) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att avslå ansökan om verksamhetsbidrag med motiveringen att kommun-
styrelsen, Emmaboda kommun betalar ut bidrag på 28 302 kronor till 
Brottsofferjouren 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att avslå ansökan om verksamhetsbidrag med motiveringen att kommun-
styrelsen, Emmaboda kommun betalar ut bidrag på 28 302 kronor till 
Brottsofferjouren 

____ 

Beslutet skickas till 
Brottsofferjouren 



PROTOKOLL 20 (22) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr SN/2021:3   700 

Socialförvaltningen informerar 

• Emmabodaprocessen
• SAMBA
• Boendestöd inom vuxenenheten
• Digitalt alkolås
• Arbetsmiljöverket beslutat att personal ska ha andningsskydd istället för

munskydd när man arbetar med Covid-19 smittade personer
• Snabbtester för personal som inte är vaccinerade eller fullvärdigt

vaccinerade för Covid-19
• Tuff arbetssituation för förvaltningens enhetschefer

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 21 (22) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr SN/2021:2   700 

Anmälan allmänna ärenden 

• KF 2021-03-29 § 27 – Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för år 2020 –
Emmaboda kommun

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 22 (22) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-05-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 54   Dnr SN/2021:5   700 

Övrigt 

Inkomna förslag på tema vid socialnämndens möten: 
Kvinnojouren – Birgitta Gahlin (BA) föreslår Kvinnojouren som tema. 
SAMBA – Gunvor Karlsson (S) 
Allaktivitetshusen – Michael Börjesson, socialchef 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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