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PROTOKOLL 2 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL 3 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr SN/2020:19   702 

Ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning – Fatima Livs 

Bakgrund 
Fatima Livs har inkommit med ansökan angående tillstånd för tobaksförsäljning  
jml 5 kap 2 § Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)  

Ärendets beredning 
I samband med handläggning av ärendet har andra myndigheter kontaktats för 
informationshämtning. 

• Skatteverket ha inkommit med ett utdrag från skattekontot
• Polisen har inkommit med ett protokoll upprättat i samband med kontroll

av butiken ansökan avser

Motivering till beslutet 
Tobakslagens krav på den som söker tillstånd är tydlig. 
5 kap 2 § Tobakslagen – Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han 
eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 
omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten 
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. 
Sökande bedöms med anledning av inkomna uppgifter inte lämplig att driva 
försäljning av tobaksvaror. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Ansökan om tillstånd till tobaksförsäljning
• Handlingar från skatteverket
• Tillsynsprotokoll från Polisen

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med stöd av tobakslagen 5 kap 2 § avslå Badran Mwafak 670107-9532 
tillstånd till försäljning av tobaksvaror för Fatima Livs 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med stöd av tobakslagen 5 kap 2 § avslå Badran Mwafak 670107-9532 
tillstånd till försäljning av tobaksvaror för Fatima Livs 

____ 

Beslutet skickas till 
Fatima Livs 



PROTOKOLL 4 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr SN/2020:12   041 

Ekonomi - Socialnämnden 

2020-01-01 – 2020-09-30 Utfall Ackumulerad 
budget 

Avvikelse -  
budget-utfall 

Resultat Central verksamhet 7 471 715 8 248 583 776 868 
Resultat Individ & 
familjeomsorg 

28 571 314 24 665 000 -3 906 314

Resultat Äldreomsorg 54 876 851 54 749 756 -127 095
Resultat Hälso- och sjukvård 17 630 342 16 391 167 -1 239 176
Resultat Funktionsstöd 48 252 745 42 309 022 -5 943 723
TOTALT 156 802 968 146 363 528 -10 439 440

____ 

Socialnämnden beslutar 

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



PROTOKOLL 5 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 99 Dnr: KS/2020:167 
         SN/2020:82   700 

Svar på motion – Språkkrav inom omsorgen Emmaboda kommun 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna (SD) i Emmaboda föreslår i motion 2020-03-30 att 
kommunfullmäktige föreslås besluta att ge socialförvaltningen tillsammans med 
bildningsförvaltningen i uppdrag ta fram en plan för genomförande av ett 
obligatoriskt språktest med språkkrav enligt socialstyrelsens rekommendationer 
vid nyanställning samt att ge förvaltningarna i uppdrag att ta fram en plan för att 
genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns. 

Ärendets beredning 
Remissen översändes till socialnämnden och bildningsnämnden för ett gemensamt 
svar. Nämnderna valde att var för sig besvara remissen. 

Socialstyrelsens krav och allmänna råd 
Socialförvaltningen följer socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande 
kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre 
(SOSFS2011:12) och personer med funktionsvariation (SOSFS 2014:2). 
Socialstyrelsens krav på språkkunskaper innefattande ett test i svenska avser 
legitimerad personal det vill säga sjuksköterskor, fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter. 

Sammanfattning av ärendet 
Det är som motionen säger viktigt att medarbetare som arbetar med vård och 
omsorg om människor förstår svenska och kan göra sig förstådda på svenska. 
Språkkraven finns redan idag i utbildning och för rekrytering samt också i 
socialstyrelsens föreskrifter.  
Det är ett gemensamt ansvar och utmaning för Emmaboda kommun som 
arbetsgivare att blivande medarbetare får möjlighet att utveckla de språk- 
färdigheter som krävs.  
Uppdraget som Sverigedemokraterna (SD) vill att kommunfullmäktige uppdrar åt 
socialnämnden, bedömer socialförvaltningens sig redan arbeta med. 

Beslutsunderlag 
• Remiss – Motion – Språkkrav inom omsorgen i Emmaboda kommun
• Motion – Språkkrav inom omsorgen i Emmaboda kommun
• Svar – Motion – Språkkrav inom omsorgen i Emmaboda kommun

____ 



PROTOKOLL 6 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att som sitt eget anta socialförvaltningens svar på Sverigedemokraternas (SD) 
motion – Språkkrav inom omsorgen i Emmaboda kommun 

att översända svaret på Sverigedemokraternas (SD) motion Språkkrav inom 
omsorgen i Emmaboda kommun till Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige 

____ 

Förslag till beslut under överläggningarna 
Charlotte Andersson (SD): Föreslår socialnämnden att bifalla motionen 

Beslutsgång 
Ordförande ställer socialnämndens berednings förslag mot Charlotte Anderssons 
(SD) förslag och finner att socialnämnden bifaller socialnämndens berednings 
förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar 

att som sitt eget anta socialförvaltningens svar på Sverigedemokraternas (SD) 
motion – Språkkrav inom omsorgen i Emmaboda kommun 

att översända svaret på Sverigedemokraternas (SD) motion Språkkrav inom 
omsorgen i Emmaboda kommun till Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige 

____ 

Reservationer 
Charlotte Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till 
beslut 
____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 



PROTOKOLL 7 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 100 Dnr SN/2020:106   007 

Svar på PwC-rapport – Granskning och hantering av allmänna handlingar – 
Emmaboda kommun 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har gett revisionsbyrån PwC i uppdrag att granska 
hanteringen av allmänna handlingar. Granskningen har sammanställts i en 
revisionsrapport som har överlämnats till kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 
socialnämnden, teknik- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden samt för 
kännedom till kommunfullmäktiges presidium. 
I samband med överlämnandet av rapporten önskar kommunens revisorer ett svar 
från kommunstyrelsen och nämnderna innehållande en redogörelse för vad som 
avses göras för att åtgärda de påpekanden som görs i revisionsrapporten.  

Ärendets beredning 
Beredningen av ärendet har utförts av kommunledningskontorets kansliavdelning. 
Ärendet tilldelades nämndsekreterare för bildningsförvaltningen. 
Revisionsrapporten har gåtts igenom och övriga sekreterare för styrelse och 
nämnder, registratorer, kanslichef samt IT-avdelningens chef har konsulterats för 
dialog och synpunkter. Detta underlag är framtaget för att kunna användas av alla 
berörda parter. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomförd granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar visar att 
Emmaboda kommun inte har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar 
alternativt enbart delvis har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. 
Ansvarig chef och berörda tjänstemän är medvetna om detta. En plan för att vidta 
åtgärder finns. Tidsmässigt bör åtgärderna kunna slutföras innan årsskiftet 2021. 

Konsekvensbeskrivning 
Att vidta föreslagna åtgärder i enlighet med de påpekanden som har gjorts i 
revisionsrapporten är nödvändigt för att säkerställa en god intern kontroll, enhetlig 
service och transparens gentemot allmänheten. Detta arbete kommer inte att utföra 
sig av sig självt, det kommer att kräva åtskilligt av berörda tjänstemäns arbetstid 
under åtminstone det närmaste året, och måste i sin helhet ses som ett utvecklings- 
inriktat arbete som ska levereras parallellt med ordinarie löpande arbetsuppgifter. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsrapport – Granskning av allmänna handlingar, Lisa Åberg revisor

PwC och Adam Svedlund revisor PwC
• Brev från kommunens revisorer angående granskning av hantering av

allmänna handlingar

____ 



PROTOKOLL 8 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att fastställa svaret till kommunens revisorer och ta det som sitt eget 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa svaret på PwC-rapporten gällande Granskning och hantering av 
allmänna handlingar Emmaboda kommun till kommunens revisorer och ta 
det som sitt eget 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 



PROTOKOLL 9 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr SN/2020:124   700 

Sammanträdesplan – Socialnämnden 2021 

Månad Socialnämndens 
Utskott 
8 – 12  

Socialnämndens 
beredning 
8 – 12  

Social nämnd 

8 – 12 
Januari 20 13 27 
Februari 17 10 24 
Mars 17 10 24 
April 14 7 21 
Maj 12 5 19 
Juni 16 9 23 
Juli - - - 
Augusti 25 18 1 sept 
September 15 8 22 
Oktober 13 6 20 
November 17 10 24 
December 15 8 22 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna föreslagen sammanträdesplan för socialnämndens utskott, 
socialnämndens beredning och socialnämnden för 2021 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen sammanträdesplan för socialnämndens utskott, 
socialnämndens beredning och socialnämnden för 2021 

____ 



PROTOKOLL 10 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 102 Dnr SN/2020:125   700 

Socialnämndens mål – 2020-2032 

Bakgrund 
Utifrån Kommunfullmäktiges fattade beslut om övergripande mål för 
kommunkoncernen 2020-2032 arbetar nämnder, förvaltningar och bolag fram mål 
för sina verksamheter. 

Ärendets beredning 
Socialnämnden har vid en workshop, utifrån punkterna nedan, formulerat 3 mål 
för nämndens verksamheter. 

• Kommunfullmäktiges fattade beslut om övergripande mål för
kommunkoncernen

• Emmaboda kommuns socialtjänstplan tillika värdegrund
• Agenda 2030
• Barnkonventionen
• Förhålla sig till samverkan med övriga kommuner i Kalmar län gällande

socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård där regionala mål
upprättas, vilka nämnden och förvaltningen har att förhålla sig till

• Socialnämnden och förvaltningen har också lagar och förordningar att
förhålla sig till gällande sitt uppdrag och arbete

Mål för socialnämndens verksamheter 
Socialnämndens verksamhet ska utgå från lagar, förordningar, vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Samverkan inom förvaltning och kommun samt med andra 
myndigheter och organisationer ska eftersträvas. 
Under perioden 2020-2032 ska utöver detta, extra fokus riktas mot att skapa 
förutsättningar för människor till en meningsfull vardag genom  

 Riktade insatser för att människor ska komma i egen försörjning och/eller
sysselsättning

 Att använda digitala hjälpmedel för stöd och hjälp till kommuninvånare
och medarbetare

 Att öka möjligheten till stöd och hjälp på hemmaplan som alternativ till
placering

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens mål 2020-2032

____ 



PROTOKOLL 11 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att fastställa socialnämndens mål 2020 – 2032 

att för kännedom översända socialnämndens mål 2020 – 2032 till 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa socialnämndens mål 2020 – 2032 

att för kännedom översända socialnämndens mål 2020 – 2032 till 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 



PROTOKOLL 12 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 103 Dnr SN/2020:126   700 

Internkontrollplan – 2020 och 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare Linnéa Haraldsson informerar 
nämnden, efter en sammanställning av de förslag som inkom vid socialnämndens 
workshop 2020-09-02, om vilka tre områden som internkontrollplanen för 2021 
ska innehålla. Nämnden informerades också om förslag på områden till  
internkontrollplan 2020. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att ge socialförvaltningen i uppdrag arbeta fram kontrollpunkter utifrån 
föreslagna områden för internkontrollplan 2020 och internkontrollplan 2021 

____ 



PROTOKOLL 13 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr SN/2020:88   750 

Information – Revidering – Riktlinje för Fältgruppen Emmaboda kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån socialförvaltningens matris/ledningssystem behöver riktlinjen för 
Vägledning för handläggare enligt socialtjänstlagen (SoL) revideras. 
Vägledningen faller inom ramen för hur förvaltningen arbetar, kring beslut och 
uppgifter man är ålagda att göra genom politiska beslut eller lagstiftning, därför är 
revideringen en endast en information till nämnden. 

Ärendets beredning 
Individ- och familjeomsorgen har gått igenom dokumentet – Riktlinje för 
Fältgruppen Emmaboda kommun och genomfört en revidering. 

Beslutsunderlag 
• Riktlinje för Fältgruppen i Emmaboda kommun

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att med kännedom lägga informationen om revideringen av dokumentet Riktlinje 
för Fältgruppen i Emmaboda kommun till protokollet utan beslut i sak 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen om revideringen av dokumentet Riktlinje 
för fältgruppen i Emmaboda kommun till protokollet utan beslut i sak 

____ 



PROTOKOLL 14 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 105 Dnr SN/2020:77   700 

Frågor från socialnämnden till socialförvaltningen 

1. Ingrid Adolfsson (S)
Fråga: I media har man informerat om att i vissa kommuner har
trygghetslarmen inte fungerat. Fungerar det i Emmaboda? Vilken operatör
har Emmaboda kommun?
Svar: Trygghetslarmen fungerar i Emmaboda kommun. Kommunen har
genom upphandling bytt till Doro-trygghetslarm, vilka håller på att
installeras.

2. Hur kan nämnden visa uppskattning, till socialförvaltningens medarbetare,
för deras insatser under gångna året?
Svar: Frågan tas upp vid socialnämndens beredningsmöte 2020-11-04

3. Charlotte Andersson (SD) önskade 2020-09-23 få exakta siffror på
nyanlända som är i egenförsörjning från åren 2015-2018.
Socialförvaltningen svarade att man inte har exakta siffror på detta utan
endast för de personer som finns registrerade hos socialförvaltningen.
Charlotte Andersson kompletterade frågan med önskemål om att få veta
hur många som är i egenförsörjning av de som är registrerade inom
socialförvaltningen

____ 

Socialnämnden beslutar 

att anse fråga ett besvarad och att fråga två och tre besvaras vid socialnämndens 
möte 2020-11-18 

____ 



PROTOKOLL 15 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr SN/2020:77   700 

Svar på frågor till socialförvaltningen från tidigare socialnämndsmöten 

1. Charlotte Andersson (SD) 2020-09-23
Fråga:
Vilka planer och konkreta åtgärder inom Emmasamverkan finns för att
förhindra gängkriminalitet i Emmaboda kommun?
Svar:
Säkerhetssamordnare, Polis och IFO-chef svarar att Emmasamverkan är ett
samverkansforum där man träffas för att dela lägesbild och för att hålla
varandra uppdaterade, detta för att förhindra och förebygga en uppkomst av
en större problematik. Begreppet gängkriminalitet förekommer inte i
Emmaboda men däremot finns det löst sammansatta grupperingar av
kriminella individer.

Socialförvaltningens uppgift är att motverka utanförskap genom flera olika
uppsökande och förebyggande insatser. Detta är ett långsiktigt arbete. Detta
arbete börjar med tidiga insatser så som Familjecentralen, Föräldra-
utbildning och Familjebehandling. Lite längre fram är det Fältsekreterarena
som har ett tydligt uppsökande och förebyggande uppdrag. Fältgruppens
reviderade riktlinjer kommer som information på socialnämnden den 21
oktober. I riktlinjen beskrivs fältgruppens uppdrag. Emmaboda kommun har
två nyanställda fältsekreterare.

Unga mobila teamets uppdrag är direkt riktade insatser till barn och ungdom
som har en psykosocial problematik och riskerar att hamna i ett utanförskap
eller är i ett utanförskap.

Samverkan socialförvaltningen och bildningsförvaltningen är mycket viktigt
för att motverka att barn och ungdomar hamnar i utanförskap

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga svaret på Charlotte Anderssons (SD) fråga Vilka planer 
och konkreta åtgärder inom Emmasamverkan finns för att förhindra 
gängkriminalitet i Emmaboda kommun? till handlingarna utan beslut i sak 

____ 



PROTOKOLL 16 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr SN/2020:3   700 

Socialförvaltningen informerar 

• Information kring hur man utvecklar arbetar kring försörjningsstöd.
Ansökan kommer att digitaliseras med start i mitten av november

• Samarbete mellan IFO (Individ- och familjeomsorgen) och Möjligheternas
hus

• Vuxenenheten inom IFO har flyttat till Tulpanen – Försörjningsstödet
kommer också att flytta till Tulpanen

• Information – Utvidga arbetet med stödboende
• Information om Ungdomsteam – Bestående av Unga Mobila Teamet och

Fältverksamheten i kommunen

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 17 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr SN/2020:10   700 

Anmälan - Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden 2020-
08-01 – 2020-09-30

Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2020-08-01 – 2020-09-30 

Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2020-08-01 – 2020-09-30 

Delegationsbeslut socialnämndens utskott 
2020-08-01 – 2020-09-30 

Delegationsbeslut – Tillstånd till Tobaksförsäljning för Coop Väst AB avseende 
direktförsäljning i butiken Coop Emmaboda, Järnvägsgatan 26 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2020-08-01 – 2020-09-30 till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2020-08-01 – 2020-09-30 till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 18 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 109 Dnr SN/2020:2   700 

Anmälan allmänna ärenden 

• Kommunfullmäktige § 74 – Besvarande av motion – Öka kommunens
anslag till Kvinnojouren

• Kommunfullmäktige § 78 – Riktlinjer för bruttolöneavdrag
• Kommunfullmäktige § 80 – Anmälningsärenden
• Kommunfullmäktige § 81 - Valärenden

____ 

Socialnämnden beslutar 

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



PROTOKOLL 19 (19) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-10-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 110 Dnr SN/2020:4   700 

Rapporter från kommunala pensionärsrådet och kommunala 
tillgänglighetsrådet 

• Protokoll från Kommunala tillgänglighetsrådet 2020-09-14
• Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2020-09-14

____ 

Socialnämndens beslutar 

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