
PROTOKOLL 1 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Via Teams, 2021-06-23, kl. 08:00 – 12:00 

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 
Lotta Stenberg-Lejon (S),  
Jan Karlsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Marianne Åkesson (SD) 

Närvarande ersättare Helena Berzelius (KD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Therese Axelsson, t f förvaltningschef 
Anders Friberg, förvaltningsekonom , § 57 
Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg funktionsstöd 
Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare 
Annelie Djerf, omsorgshandledare äldreomsorgen, § 56 

Utses att justera Dragan Pavlovic (S) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-06-24, kl. 09.00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 55 - 64 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Stefan Nyström 

justerare 
Dragan Pavlovic 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-23 

Datum för anslags 2021-06-24 Datum för anslags 2021-07-16 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lena Limslätt-Petersson 



PROTOKOLL 2 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 55 Ändring av föredragningslistan
§ 56 Tema – Allaktivitetshusen
§ 57 Ekonomi
§ 58 Revidering – Socialnämndens dokumenthanteringsplan
§ 59 Revidering – Delegationsordning för socialnämnden
§ 60 Sammanträdesplan – Socialnämnden - 2022
§ 61 Gemensam rekrytering av familjehem Emmaboda/Nybro
§ 62 Socialförvaltningen informerar
§ 63 Anmälan delegationsbeslut
§ 64 Övrigt



PROTOKOLL 3 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr SN/2021:6   700  

Ändring av föredragningslistan 

Tillkommet ärende – Gemensam rekrytering av familjehem Emmaboda/Nybro. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna ändringen av föredragningslistan 



PROTOKOLL 4 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr SN/2021:1   700  

Tema - Allaktivitetshusen 

Sammanfattning 
Anneli Djerf – Omsorgshandledare äldreomsorgen informerar om kommunens 
allaktivitetshus. 
1994 startade verksamheten Allaktivitetshus. Det finns fyra Allaktivitetshus i 
kommunen, ett på varje särskilt boende, Alsboknuten i Algutsboda, Loket i 
Emmaboda, Träskon i Långasjö,  och Dacke i Vissefjärda. I Lindås finns det en 
träffpunkt. 

Grundtanken för mötesplatserna: 
• Generations- och kulturöverbryggande
• Inkluderande med andra i samhället – oavsett ålder, problematik, ursprung

med mera
• Ge människor möjlighet att skapa eller bibehålla sociala kontakter
• Ge människor meningsfulla dagar utifrån en Känsla Av Sammanhang

(KASAM).
• Att man får bli sedd, hörd och bekräftad
• Att man har något att se fram emot
• Att senarelägga omsorgsbehov

Emmaboda kommuns socialtjänstplan tydliggör uppdraget oavsett 
verksamhetsområde. Det egna ansvarstagandet, delaktigheten och inflytandet är 
lika viktigt som själva aktiviteten. Insatserna/aktiviteterna ska alltid ges så att de 
stöder och utvecklar den enskildes förmåga och oberoende samt bidrar till 
möjligheter för den enskilde att leva ett meningsfullt liv. 

Kultur främjar hälsa och välbefinnande genom att ge människor en känsla av 
sammanhang, bli sedda, hörda och bekräftade.  
Träning är viktig för både kropp och själ och det finns träningsmöjligheter både 
inomhus och utomhus. 

Visioner framåt: 
• Att utveckla spontana sociala möten över generationsgränser.
• Att en naturlig och självklar mötesplats som bidrar till självständighet och

oberoende, inkluderas i ett sammanhang och inte grupptillhörighet utifrån
ålder eller problematik

• Att socialförvaltningens samtliga verksamhetsområden arbetar för att
allaktivitetshusen utvecklas genom inkludering av enskilda människor

• Att miljöerna på allaktivitetshusen utvecklas för att bli mer tilltalande och
inbjudande med konst och möbler med mera

• Att hälsa och kulturutbudet ökar genom större kunskap och tips på olika
utbud i samverkan med kulturorganisationer



PROTOKOLL 5 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

• Att möjliggöra större utbud och samverkan med de lokala kulturaktörerna

_____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 6 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr SN/2021:10   041 

Ekonomi 

Budgetuppföljning – Prognos på helår – 3 000 tkr 

2021-01-01 – 2021-05-31 Utfall Ackumulerad 
budget 

Avvikelse -  
budgetutfall 

Resultat Central verksamhet 4 233 tkr 4 417 tkr 184 tkr 
Resultat Individ & 
familjeomsorg 

17 100 tkr 14 673 tkr - 2 427 tkr

Resultat Äldreomsorg 30 707 tkr 29 996 tkr - 711 tkr
Resultat Hälso- och sjukvård 9 251 tkr 9 208 tkr - 43 tkr
Resultat Funktionsstöd 29 775 tkr 26 850 tkr - 2 925 tkr
TOTALT 91 066 tkr 85 144 tkr - 5 922 tkr

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 7 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr SN/2021:15   004 

Revidering – Socialnämndens dokumenthanteringsplan 

Sammanfattning  
Socialförvaltningens registrator har tillsammans med kommunens arkivarie och 
administrativ assistent inom individ- och familjeomsorgen kommit fram till att en 
revidering av dokumenthanteringsplanen behöver genomföras.  

Konsekvensbeskrivning 
Med en tydlig dokumenthanteringsplan säkerställs ett korrekt arkiv och 
dokumenthantering inom socialförvaltningen. Tydlig arkivhantering och samsyn 
på arkiv och arkivhantering samt en tydlig dokumenthanteringsplan och ordning i 
arkiven leder till tidsbesparing då mindre tid behöver läggas ner på sökande av 
handlingar.  

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens dokumenthanteringsplan med markering för genomförda

ändringar

____ 

Socialförvaltningens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att anta reviderad dokumenthanteringsplan 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att anta reviderad dokumenthanteringsplan 
____ 



PROTOKOLL 8 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr SN/2021:142   002 

Revidering – Delegationsordning för socialnämnden 

Bakgrund 
Delegationsordningen är ett dokument över de ärendegrupper där nämnden 
beslutar att delegera sin beslutanderätt. 
Syftet med delegationsordning är att avlasta nämnden med vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till delegat inom nämndens ansvarsområde. 
Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det är därför nämnden själv som 
är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon genom delegation. 

Sammanfattning av ärendet 
I delegationsordningen under rubrik Vuxen, stycke 3 behövs ett beslut läggas till 
avseende att handläggare inom vuxenenheten, Individ- och familjeomsorgen ska 
kunna besluta jämlikt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) om boendestöd för 
personer med missbruksproblematik. Det här är ett led i att kunna möta individens 
behov på hemmaplan istället för externa placeringar. 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens delegationsordning med revideringsförslag

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att handläggare inom vuxenenheten, Individ och familjeomsorgen, får besluta om 
bistånd jämlikt 4 kap 1 § SoL i form av boendestöd 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att handläggare inom vuxenenheten, Individ och familjeomsorgen, får besluta om 
bistånd jämlikt 4 kap 1 § SoL i form av boendestöd 

____ 



PROTOKOLL 9 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr SN/2021:111   700 

Sammanträdesplan – Socialnämnden – 2022  

Månad Handlingar 
till SN 
Utskott 

SN 
Utskott 

Handlingar 
till SN 
Beredning 

SN 
Bered-
ning 

Handlingar 
till Social- 
nämnd 

Social 
nämnd 

Jan 27 dec   5 3 12 17 26 
Febr 24 jan   2 31 jan   9 14 23 
Mars 24 feb   2 28 feb   9 14 23 
April 28 mars   6 4 13 18 27 
Maj 25 april   4 2 11 16 25 
Juni 23 maj   1 30 maj  8 13 22 
Juli - - - 
Aug 1 10 8 17 22 31 
Sept 29 aug   7 5 14 19 28 
Okt 26 sept   5 3 12 17 26 
Nov 24 okt   2 31 okt   9 14 23 
Dec 21 nov 30 nov 28 nov   7 12 21 

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna föreslagen sammanträdesplan för socialnämndens utskott, 
socialnämndens beredning och socialnämnden samt tider för inlämnande av 
handlingar – 2022 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen sammanträdesplan för socialnämndens utskott, 
socialnämndens beredning och socialnämnden samt tider för inlämnande av 
handlingar – 2022 

____ 



PROTOKOLL 10 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr SN/2021:114 

Gemensam rekrytering av familjehem Emmaboda/Nybro 

Bakgrund och sammanfattning 
Socialnämnden fattade tidigare ett inriktningsbeslut om gemensam organisation 
för familjehemsvård i länet. Frågan har varit aktuell i olika omgångar i såväl IFO-
chefsnätverket som Socialchefsnätverket, för att till slut landa ned i ett 
konstaterande om att det inte fanns en gemensam syn som skapar förutsättningar 
att genomföra en länsgemensam organisation. De kommuner som önskade 
fortsätta processen att arbeta för en gemensam organisation hade möjlighet att 
göra detta. Socialcheferna och IFO-cheferna i Emmaboda, Nybro och Torsås 
kommun var fortsatt intresserade av en gemensam organisation och fortsatte 
därför dialogen. Det vi var överens om var en gemensam organisation för 
rekrytering, utredning och utbildning av familjehem. I ett senare skede framkom 
det att Torsås inte var intresserad av att gå samman i en sådan gemensam 
organisation så kvar fanns Nybro och Emmaboda. 

Förslaget innebär att båda kommunerna kommer kunna ha bättre förutsättningar 
att kunna skapa och upprätthålla ett kontinuerligt rekryteringsarbete över tid. Vi 
kommer kunna satsa på rekrytering av egna familjehem och förhoppningen är att 
det här ska göra att kommunerna i mindre omfattning blir hänvisade till 
konsulentstödda familjehem. Det här i sin tur skulle medföra minskade kostnader, 
samt större möjligheter att arbeta nära familjehemmen när de är kommunens egna. 

Vårt gemensamma behov kommer att vara 1,5 tjänst som vi kommer att dela lika 
mellan kommunerna. Nybro kommun kommer att stå för övergripande kostnader 
eftersom Emmaboda kommuns behov är 0,5 tjänst. Båda kommunerna har erhållit 
statsbidrag för 2021 riktade till familjehemsvården som kommer att finansiera 
verksamheten. Statsbidragen beräknas fortsätta ytterligare två år. 

Socialförvaltningens bedömning 
Det är fördelaktigt när mindre kommuner kan gå samman för att möta 
gemensamma utmaningar, där det kan vara svårt att uppnå samma effekt som 
ensam kommun. Båda kommunerna har brottats med höga kostnader för 
konsulentstödda placeringar under längre tid och har ett stort behov av att kunna 
rekrytera egna familjehem. Det finns både kvalitetsmässiga och ekonomiska 
fördelar med en gemensam organisation dessutom har Emmaboda och Nybro 
kommun redan samarbete över kommungränserna inom fler områden. Förslaget 
utvecklar och stärker den redan upparbetade samverkan.  



PROTOKOLL 11 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Gemensam rekrytering av familjehem

Emmaboda/Nybro

____ 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna förslag till samverkan gällande gemensam rekrytering, utredning 
och utbildning av familjehem mellan Emmaboda kommun och Nybro 
kommun 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till samverkan gällande gemensam rekrytering, utredning 
och utbildning av familjehem mellan Emmaboda kommun och Nybro 
kommun 

____ 

Beslutet skickas till 
Individ- och familjeomsorgen 
Nybro kommun 



PROTOKOLL 12 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr SN/2021:3   700 

Socialförvaltningen informerar 

• Emmaboda Processen
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  medkännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 13 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr SN/2021:9   002 

Anmälan - Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden 2021-
04-01 – 2021-05-31

Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2021-04-01 – 2021-05-31 

Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2021-04-01 – 2021-05-31 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2021-04-01 – 2021-05-31 till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2021-04-01 – 2021-05-31 till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 14 (14) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-06-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 64   Dnr SN/2021:5   700 

Övrigt 

Gullbritt Hellborg (KD) 
• Grundsärskolan 7-9 önskar tillgänglighetsrådets hjälp för att göra

grundsärskolans lokaler på högstadiet anpassade för elever med
funktionsnedsättningar. Gullbritt Hellborg har varit i kontakt med Peter
Lindberg fastighetsförvaltare och han kommer att informera om lokalerna
vid kommande tillgänglighetsråd 2021-09-14. Gullbritt Hellborg kommer
även be om att får vara med vid planeringsmöten gällande
ombyggnationen.

Lotta Lejon Stenberg (S) 
• Viktigt att bevaka grundsärskolans personals och tillgänglighetsrådets

åsikter gällande planering av grundsärskolans lokaler på högstadiet.
____ 

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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