
PROTOKOLL 1 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Mikaelsgården, Lindås, 2020-11-18, kl. 08:00 – 12:00 

Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 
Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Eva Regin Johnston (M) 
Stefan Losell (BA) 
Albin Johansson (KD) 
Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande 
Lotta Stenberg-Lejon (S),  
Jan Karlsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Charlotte Andersson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Michael Börjesson, förvaltningschef 
Anders Friberg, förvaltningsekonom 
Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare 
Caroline Moberg, systemförvaltare 

Utses att justera Stefan Losell (BA) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-11-23, kl. 11:00 
Underskrifter sekreterare Paragrafer 111-119 

Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Stefan Nyström 

justerare 
Stefan Losell 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-11-18 
Datum för anslags 2020-11-23 Datum för anslags 2020-12-14 
uppsättande nedtagande 
Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift 

Lena Limslätt-Petersson 



PROTOKOLL 2 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 
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§ 112 Internkontrollplan – 2020
§ 113 Internkontrollplan – 2021
§ 114 Ansökan om serveringstillstånd – Hönsalottas luffarmuseum
§ 115 Svar på frågor från socialförvaltningen till socialnämnden
§ 116 Frågor från socialnämnden till socialförvaltningen
§ 117 Socialförvaltningen informerar
§ 118 Anmälan – Delegationsärenden
§ 119 Anmälan – Allmänna ärenden



PROTOKOLL 3 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr SN/2020:12   041 

Ekonomi 

Ekonomi – Socialnämnden 

2020-01-01 – 2020-10-31 Utfall Ackumulerad 
budget 

Avvikelse -  
budgetutfall 

Resultat Central verksamhet 8 208 993 9 115 917 906 924 
Resultat Individ & 
familjeomsorg 

31 518 199 27 346 667 -4 171 532

Resultat Äldreomsorg 60 541 185 60 209 673 -331 511
Resultat Hälso- och sjukvård 19 364 793 18 033 667 -1 331 127
Resultat Funktionsstöd 53 342 955 46 736 530 -6 606 425
TOTALT 172 976 125 161 442 453 -11 533 672

Beräknat underskott januari-oktober 2020 på –5 888 051 kronor om man tar höjd 
för avsaknad av budget för LSS barn i Agresso, samt beräknat statsbidrag för 
Coronarelaterade kostnader. 

____ 

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 4 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr SN/2020:126 700 

Internkontrollplan för 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Kontrollprocess för 2020 som framkom var att kontrollera om det i 
verksamhetssystemet finns aktuella genomförandeplaner som följer 
biståndsbeslutet. 

Ärendets beredning 
Socialnämnden har vid workshop haft dialog kring socialnämndens 
interkontrollplan för 2020 och 2021. Förvaltningschef, verksamhetsutvecklare och 
ekonom har utifrån denna dialog, tillsammans med socialnämndens beredning 
arbetat fram en rutin/process som ska kontrolleras för 2020. 

Konsekvensbeskrivning 
Om inte alla har genomförandeplaner så riskerar man brister i kvalitet och 
resursutnyttjande. 

Beslutsunderlag 
• Internkontrollplan – Socialnämnden 2020

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att anta framarbetad internkontrollplan för 2020 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att anta framarbetad internkontrollplan för 2020 
____ 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 



PROTOKOLL 5 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 113 Dnr SN/2020:126   700 

Internkontrollplan för 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Kontrollprocesser för 2021 som framkom var att kontrollera: 

1. Antalet upprättande och uppdaterande genomförandeplaner efter aktuellt
biståndsbeslut i Lifecare

2. Samtliga medarbetare i socialförvaltningen ska vara väl förtrogna med
socialtjänstplanen

3. Följs uppdaterade riktlinjer och rutiner för lex Sarahrapporter

Ärendets beredning 
Socialnämnden har vid workshop haft dialog kring socialnämndens 
interkontrollplan för 2020 och 2021. Förvaltningschef, verksamhetsutvecklare och 
ekonom har utifrån denna dialog, tillsammans med socialnämndens beredning 
arbetat fram en rutin/process som ska kontrolleras för 2021. 

Konsekvensbeskrivning 
1. Om inte alla har genomförandeplaner så riskerar vi brister i kvalitet och

resursutnyttjande
2. Socialtjänstplanen är värdegrunden som ska vara utgångspunkten i ett

gemensamt förhållningssätt för förtroendevalda och medarbetare till hur
arbetet ska utföras. Finns det då inte en väl förtrogenhet med planen så är
risken hög att förhållningssätt inte sker i enlighet med nämndens vilja

3. Om inte rapporter görs samt analys och uppföljning av dessa så riskerar
felaktigheter att återkomma vilket kan innebära hög risk att det blir till
men för den enskilde.

Beslutsunderlag 
• Internkontrollplan – Socialnämnden  2021

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att anta framarbetad internkontrollplan för 2021 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att anta framarbetad internkontrollplan för 2021 
____ 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 



PROTOKOLL 6 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 114 Dnr SN/2020:119   702 

Ansökan om serveringstillstånd – Hönsalottas Luffarmuseum 

Ansökan  
Hönsalottas Luffarmuseum har inkommit med ansökan jämlikt Alkohollagen 8:2 
om serveringstillstånd till servering av öl, vin, sprit och andra jästa drycker till 
allmänheten i museets lokaler samt ansökt jämlikt Alkohollagen 8:4 om tillstånd 
catering av alkoholdrycker till slutna sällskap. 

Ärendets beredning 
Sökande har prövats i enlighet med alkohollagens bestämmelser genom 
inhämtande av uppgifter om ekonomi, lokalernas lämplighet och vissa personers 
lämplighet. 
Sökande har genomfört kunskapsprov. 
Räddningstjänsten har kontrollerat brandsäkerheten. 
Polisen har inkommit med yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Sökande ha under en tid bedrivit verksamhet i Boda och avser att utöka det till att 
erbjuda mer mat och dryck och ansöker därför om serveringstillstånd för 
alkoholdrycker samt tillstånd för catering av alkoholdrycker. Sökande har beviljats 
ett tillfälligt serveringstillstånd från 2020-11-01 – 2020-11-30. 

Förvaltningens ståndpunkt med motivering 
Verksamheten och den mat som erbjuds bedöms uppfylla alkohollagens krav. 
Lokalerna och utrustning är lämpliga. 
Verksamheten bedöms inte föranleda alkoholrelaterade störningar och eller 
medföra risk för överservering. 
Personerna som bedöms som Personer med Betydande Inflytande (PBI) har 
genomfört kunskapsprov med godkänt resultat och förekommer inte i polisens 
brottsregister. 
Bolagets ekonomiska förhållanden bedöms som goda 
Lokalerna bedöms brandsäkra 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Ansökan om serveringstillstånd i Hönsalottas

Luffarmuseum

____ 



PROTOKOLL 7 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med stöd av Alkohollagen 8:2 bevilja Hönsalottas Luffarmuseum AB 
559281-2975 tillstånd till servering av öl, vin, sprit och andra jästa drycker till 
allmänheten i museets lokaler på Storgatan 4 i Boda, mellan 11:00 – 01:00 

att med stöd av Alkohollagen 8:4 bevilja Hönsalottas Luffarmuseum AB 
559281-2975 tillstånd till catering av alkoholdrycker till slutna sällskap 

att serveringstillstånden ska gälla från 1 december 2020 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med stöd av Alkohollagen 8:2 bevilja Hönsalottas Luffarmuseum AB 
559281-2975 tillstånd till servering av öl, vin, sprit och andra jästa drycker till 
allmänheten i museets lokaler på Storgatan 4 i Boda, mellan 11:00 – 01:00 

att med stöd av Alkohollagen 8:4 bevilja Hönsalottas Luffarmuseum AB 
559281-2975 tillstånd till catering av alkoholdrycker till slutna sällskap 

att serveringstillstånden ska gälla från 1 december 2020 
____ 

Beslutet skickas till 
Kommunens alkoholhandläggare 



PROTOKOLL 8 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr SN/2020:77   700 

Svar på frågor från socialförvaltningen till socialnämnden 

• Charlotte Andersson (SD)
Fråga: Hur många nyanlända som är registrerade inom socialförvaltningen
är i egenförsörjning från åren 2015-2018?
Svar: Frågan kan inte besvaras utifrån data som finns i kommunens
verksamheter. Försök till svar utifrån information som finns i förvaltningens
system redovisas nedan.
2020-10-26 är det 388 personer i arbetsför ålder finns registrerade på
flyktingmottagningen 2015-2018.
Det finns inga register på vad dessa gör i dag, men det går att simulera
motsatsen till egen försörjning, det vill säga att man har försörjningsstöd.
Finns dock ett stort problem med att jämföra dessa siffror eftersom
försörjningsstöd endast registreras på hela hushåll, på en så kallad
”registerledare”. Ett hushåll kan med andra ord omfatta flera individer.
Ytterligare parametrar som gör att det är svårdefinierat är att försörjnings- 
stöd finns i två ”system”, dels Integration, den är säker men även i ordinarie
IFO-system där vi inte kan härleda till 100% att individen kommer från
målgruppen 388 personer, här är uppskattningen gjord genom att titta på
utlandsklingande namn.

Hushåll med försörjningsstöd:
65 hushåll finns i IFO:s system och har utlandsklingande namn (osäker data)
27 hushåll finns i Integrations system (säker data)
Totalt finns 92 hushåll (med hänsyn till ovanstående osäkerheter) som har
försörjningsstöd.

Om resterande har egenförsörjning kan vi inte svara på men de har
onekligen inte erhållit försörjningsstöd.
Som allra bäst skulle man kunna säga att 74% har någon form av
egenförsörjning, denna siffra är med allra största säkerhet för hög då det kan
finnas flera personer i arbetsför ålder i  varje hushåll. Det kan dessutom vara
så att hushåll inte har erhållit försörjningsstöd på grund av att de inte
uppfyller kraven för dessa, kan vara andra skäl än att man har egen
försörjning.
Om frågan ska besvaras korrekt så måste nog andra myndigheter svara på
det och då närmast Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga svaret på frågan till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 9 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 116 Dnr SN/2020:77   700 

Frågor från socialnämnden till socialförvaltningen 

Charlotte Andersson (SD) 
• Varför isolerades inte ”avdelningen” direkt” vid konstaterad smitta,

Utan hölls öppen flera dagar efter smitta konstaterats?
• Varför gjorde man valet att isolera friska med smittade?
• Varför tog man beslutet att inte använda sig av evakueringsboendet när

smittan kom till det särskilda boendet i Algutsboda?
• Varför gjordes inte någon riskanalys förrän tre veckor efter konstaterad

smitta?
• Varför hade man ingen plan kring sophantering och att sära på

utegrupperna på det särskilda boendet som kunde trätt i kraft direkt?
• Varför väljer man att inte gå ett steg längre och köpa in munskydd som

faktiskt skyddar bäraren/personalen även om regionen rekommenderar ett
sämre skydd som faktiskt inte skyddar bäraren?

• Varför är det så dålig uppdatering på hemsidan angående covid-19 med
tanke på alla oroliga omsorgstagare, anhöriga och personal?

• Finns det en handlingsplan kring samtalsstöd för personalen?
• Varför gjordes det inte personalrekrytering och omplacering från andra

ställen i kommunen direkt så man kunde förebygga slutkörd personal som
fått gå på knäna?

• Finns det en plan om /när omsorgstagare i ordinärt boende får covid-19?
• Varför använde man sig inte av hygienutbildningen förrän vecka 47, då

smittan var konstaterad redan vecka 42?
• Har man jobbat tillräckligt förebyggande och känt sig väl förberedd i

ledningen?
• Varför kom omklädningsbarack ca 1,5 veckor efter utbrottet?

Socialnämnden beslutar 

att  frågorna besvaras vid socialnämndens möte i december 2020 
____ 



PROTOKOLL 10 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 117 Dnr SN/2020:3   700 

Socialförvaltningen informerar 

• Workshop mellan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen
• Socialförvaltningen hyr inte några lägenheter på Rådhusgatan 1, då de

ensamkommande ungdomarna har flyttat ut
• Samarbete mellan vuxenenheten IFO och Möjligheternas hus
• Digitalt ansökningsförfarande gällande försörjningsstöd – Uppstart efter

årsskiftet
• Individ- och familjeomsorgen har i nuläget en tuff arbetssituation avseende

ärendemängd och tuffa ärenden
• Covid-19 – Situationen i förvaltningen

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 11 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 118 Dnr SN/2020:10   700 

Anmälan - Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden 
2020-10-01 – 2020-10-31 

Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2020-10-01 – 2020-10-31 

Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2020-10-01 – 2020-10-31 

Delegationsbeslut socialnämndens utskott 
2020-10-01 – 2020-10-31 

Delegationsbeslut enligt Alkohollagen 8:2 
• beviljat tillstånd avseende tillfälligt serveringstillstånd under perioden 2020-

11-05 – 2020-11-30 gällande servering av öl, vin, sprit och andra jästa
drycker till allmänheten i museets lokaler på Storgatan 4 i Boda

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2020-10-01 – 2020-10-31 till protokollet 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut enligt Alkohollagen 8:2 till 
protokollet 

____ 



PROTOKOLL 12 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-11-18 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 119 Dnr SN/2020:2   700 

Anmälan allmänna ärenden 

• Krisnämnd 2020-11-03 – Protokollsutdrag § 56 – Ordförandebeslut –
Stängning för besök av särskilda boendet Algutsboda

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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