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Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, 2022-08-31 kl. 09:00 – 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) 
Stefania Steinthorsdottir Tjernberg (SD)  
Gullvi Dahlöf (S) 
 

Övriga deltagande Michael Börjesson, socialchef 
 Anders Friberg, förvaltningsekonom 
 Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd 
 Anette Isaksson, enhetschef Emmaboda norra serviceområde §46 
 Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare § 51 
 Caroline Moberg, systemförvaltare § 47-53 
 Åsa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), via Teams 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Birgitta Gahlin (-) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-09-01, kl. 08:30 
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 45 - 54 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Stefan Nyström 
 
 justerare  
  Birgitta Gahlin 
 
 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-31 

Datum för anslags 2022-09-01 Datum för anslags 2022-09-23 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 

Underskrift  

 Anneli Karlsson 
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§ 45 Dnr SN/2022:10   041 
  
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för en preliminär ekonomisk uppföljning av 
januari-augusti 2022. Arbete pågår med delårsbokslutet och mer säkerställd 
information kommer på nästa nämndsmöte. Prognosen är att kostnaderna ser ut att 
öka rejält på flera områden. 
____ 
 
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 
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§ 46 Dnr SN/2022:13   700 
  
Resursmätning äldreomsorgen 
 
Anders Friberg, ekonom, Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg 
och funktionsstöd, samt Anette Isaksson, enhetschef, redogör för resursmätningen 
inom äldreomsorgen och klargör hur modellen kan vidareutvecklas. 
____ 
 
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                  5 (19)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-08-31  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 47 Dnr SN/2022:123   022 
  
Hälsa- och sjukvård: Omvandla två tjänster som samordnare till  
två tjänster som enhetschefer 
 
Bakgrund och sammanfattning 
 
Hälso-och sjukvårdsenheten gjorde 2020 en omorganisation där enhetschef Hälso-
och sjukvård omvandlades till verksamhetschef. Detta har medfört ett utökat an-
svarsområde. Med anledning av detta behöver Hälso-och sjukvårdsenheten se 
över sin organisation. Organisationen är idag en stor med 35 tillsvidareanställda 
medarbetare samt 5 intermittenta och endast en chef. Det finns inte något 
administrativt stöd i verksamheten. 
 
Hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde är mycket omfattande och det är svårt 
att ha grepp om hela området. Flera olika yrkeskategorier såsom sjuksköterskor, 
distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, rehabassistenter, syn- och hörselinstruktör.  
Hälso- och sjukvårdens ansvarsområde innebär hälso- och sjukvårdsansvar upp 
till sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeut-/sjukgymnast- nivå.  
Sjuksköterskorna ansvarar för hemsjukvårdspatienter, samt regionsuppdrag utöver 
detta.  
 
Kommunrehabiliteringen ansvarar för hjälpmedelsförskrivning för alla 
kommunens invånare samt rehabilitering i hemmet.  
Både rehab och sjuksköterskor samverkar med andra professioner för att 
säkerställa trygga hemgångar vid utskrivning från slutenvården samt har 
utbildningsansvar för omsorgspersonal gällande bland annat delegerade 
sjukvårdsuppgifter, ergonomi och hantering av hjälpmedel. 
 
Verksamheterna har tappat och kommer att tappa viktig kompetens och bredd  
genom bland annat pensionsavgångar, studier och erbjudande från andra 
kommuner om högre löner och tydlig struktur. Nya och mer oerfarna medarbetare 
är i behov av mycket stöd och vägledning. De intermittenta som i dagsläget, håller 
verksamheten flytande är osäkra kort i framtiden, behov finns därför av att se över 
en ökad grundbemanning i verksamheten.  
 
Förutom att Hälso- och sjukvården är en stor organisation är det en organisation 
som är i behov av att ligga steget före. Detta för att kunna arbeta patientsäkert och 
möta att ”sjukvården flyttar ut” till primärvården, Nära Vård samt Lag (2017:612) 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
 
Det är mycket svårt att rekrytera legitimerad personal och det är av största vikt att 
behålla och utveckla den kompetens vi har. De intermittenta är alla pensionärer 
och det råder osäkerhet hur länge de vill fortsätta arbeta.  
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Kompetensutveckling och utvecklingsprojekt inom palliativvård, sårvård, 
nutrition, läkemedel, medicinteknik, utbildning för omsorgspersonal, tidig rehab, 
är några av de utmaningar enheterna står inför.  
  
I nuvarande organisation har verksamhetschefen för Hälso- och sjukvård 35 + 5 
direkt underställd personal. Det innebär att verksamhetschefens tid går till direkta 
personal- och arbetsmiljöfrågor. Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete 
finns det väldigt lite eller inget utrymme för. Att styra och leda över 35+5 
medarbetare som första linjens chef och samtidigt driva ett viktigt och nödvändigt 
utvecklings- och förändringsarbete är näst intill ogörligt. Detta har blivit tydligt 
under Lära känna samtal, då flera legitimerade flaggat för att de är på väg bort, 
relaterat till en känsla av otydlig struktur, brist på utveckling och icke närvarande 
ledarskap.  
 
I Hälso- och sjukvårdens organisation finns det två samordnare som leder och 
fördelar det vardagliga arbetet (utan personal- eller arbetsmiljöansvar). 
  
Ska verksamhetschefen ha någon möjlighet att arbeta strategiskt och ta ansvar för 
Hälso- och sjukvårdens utvecklingsbehov är det nödvändigt med en ny chefsnivå. 
Med ständigt ökade krav på Hälso- och sjukvården är en förstärkning av lednings-
strukturen nödvändig. 
 
Figur: Förslag till ny ledningsorganisation för Hälso- och sjukvården 
 

 
 
I detta förslag omvandlas tjänsten som samordnare för sjuksköterskorna till 
enhetschef och tjänsten som samordnare för Rehab till enhetschef. I de nya 
tjänsterna ingår verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar. 
 
Enhetschefen för sjuksköterskorna kommer ha sin arbetsplats på Trädgårdsgatan 8 
och enhetschefen för rehab på Esplanaden 8. 
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Sammanfattande konsekvensbeskrivning 
Hälso- och sjukvårdsenheten är en stor organisation med 35+5 medarbetare vilket 
är alldeles för många för endast en chef för denna typ av verksamhet. Dessutom 
står verksamheterna inför omfattande utvecklingsbehov.  
 
Verksamhetschefen har idag en arbetssituation som inte är hållbar. Behov av 
avlastning är stor. För att få nödvändigt utrymme att leda verksamheten i positiv 
riktning är förändringen nödvändig.  
 
Att omvandla tjänsten som samordnare för sjuksköterskor och samordnare för 
rehab till enhetschefer för respektive område bedöms som nödvändigt för att få en 
hållbar organisation. Den som är arbetsledare i det dagliga arbetet blir den som är 
närmaste chef.  
 
Förändringen innebär inte någon utökning av tjänster. 
 
Ärendets beredning 
Socialnämndens beredning har tagit del av ärendet och berett det på beredningen 
2022-08-17. Facklig samverkan utan invändningar genomfördes 2022-08-25. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse angående att omvandla två tjänster som samordnare till två 
tjänster som enhetschefer. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsens personalutskott att omvandla befintlig tjänst som 

samordnare för sjuksköterskorna till en tjänst med beteckningen enhetschef 
samt att omvandla befintlig tjänst som samordnare för rehab till en tjänst 
med beteckningen enhetschef 

____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsens personalutskott att omvandla befintlig tjänst som 

samordnare för sjuksköterskorna till en tjänst med beteckningen enhetschef 
samt att omvandla befintlig tjänst som samordnare för rehab till en tjänst 
med beteckningen enhetschef 

____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef Hälsa och sjukvård 
Socialchef 
Kommunstyrelsens personalutskott (KSPU) 
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§ 48 Dnr SN/2022:81   702 
  
Ansvaret för tobaksfria nikotinprodukter 
 
Bakgrund 
Arbetet med tobaksfria nikotinprodukter regleras nu i en ny lag som trädde i kraft 
1 augusti 2022. Den nya lagen ger respektive kommun rätt att utföra tillsyn och 
kontroller och kommunen får ta betalt för det arbete som utförs. Återförsäljare ska 
i förväg anmäla till kommunen att försäljning ska bedrivas. 
 
Kommunfullmäktige behöver utse vilken nämnd som ska ansvara för det här 
området.   
 
Motivering till förslag till beslut 
Socialnämnden ansvarar idag för motsvarande arbete för tobakslagen, receptfria 
läkemedel och alkohollagen. Arbetet inom dessa lagar bedöms vara snarlikt och 
det faller sig naturligt att samma nämnd ansvarar för arbete med tobaksria 
nikotinprodukter. 
 
Lagstöd 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från ansvarig tjänsteperson i form av alkoholhandläggare. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela ansvaret 

för handläggning och beslutsfattande jml Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter till socialnämnden  

 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att revidering av 

styrdokumentet ”Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, 
Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel” bestående av tillägg av 
sakområde och avgiftstaxor, görs snarast möjligt av socialnämnden i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut  

 
att socialnämnden själva ansvarar för att revidera sin delegationsordning när 

kommunfullmäktige har fattat beslut 
____ 
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Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela ansvaret 

för handläggning och beslutsfattande jml Lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter till socialnämnden  

 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att revidering av 

styrdokumentet ”Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, 
Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel” bestående av tillägg av 
sakområde och avgiftstaxor, görs snarast möjligt av socialnämnden i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut  

 
att socialnämnden själva ansvarar för att revidera sin delegationsordning när 

kommunfullmäktige har fattat beslut 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Alkoholhandläggare 
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§ 49 Dnr SN/2021:176   700 
 
Remiss – översyn av författningssamling och styrande dokument 2022 
 
Bakgrund 
Yttrandet ska svara på remissen ”Översyn av författningssamling och styrande 
dokument 2022”. Översynen är ett uppdrag från kommunstyrelsen från  
2015-11-24 § 146 och översynen ska göras varje år på de dokument som behöver 
ses över. Syftet är att det ska finnas en samlad totalbild av kommunens 
författningssamling och styrande dokument samt att det ska finnas god kännedom 
på kommunövergripande nivå om behovet av revideringar.  
 
De styrande dokument som ingår i översynen anges i den ordning de finns 
angivna i ”Matris – Översyn av författningssamling och styrande dokument”: 
 
Avgifter för äldreomsorgen och funktionsstöd inkl. tillämpningsanvisningar 
Årlig omräkning utförs varje år under hösten med ambitionen att beslut tas på 
nämndsnivå i oktober månad. Översyn görs därför regelbundet i samband med 
årsomräkningen. I dagsläget finns ingen indikation på avvikelser från den årligen 
återkommande omarbetningen eller nya instruktioner från de förtroendevalda. 
 
Avgifter inom socialtjänstens område 
Det finns ett samlingsdokument med avgifter inom socialtjänstens område som 
egentligen bör benämnas som: ”Avgifterna inom socialförvaltningen avseende 
insatser som beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL)”. 
 
Årlig omräkning utförs varje år under hösten med ambitionen att beslut tas på 
nämndsnivå i oktober månad. Översyn görs därför regelbundet i samband med 
årsomräkningen. I dagsläget finns ingen indikation på avvikelser från den årligen 
återkommande omarbetningen eller nya instruktioner från de förtroendevalda. 
 
Kommunfullmäktige antog dessa avgifter för 2022 under § 144 2021-11-29 
tillsammans med dokumentet avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, 
Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel – 2022.  
 
Avgift för transport, till bårhus, av personer som avlidit i särskilda boendeformer 
Ingår i avgifterna inom socialförvaltningen avseende insatser som beviljas enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som redogörs för 
under föregående rubrik. 
 
Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel 
Avgifterna gällande Emmaboda kommuns arbete kring Alkohollagen, 
Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel följer Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV).  
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Årlig omräkning utförs varje år under hösten med ambitionen att beslut tas på 
nämndsnivå i oktober månad. Översyn görs därför regelbundet i samband med 
årsomräkningen. Beslut för 2022 togs av kommunfullmäktige  
2021-11-29, § 144.  
 
Värt att notera är att en lagändring trätt i kraft 1 juli 2022 som troligtvis (beroende 
på kommande beslut i kommunfullmäktige) leder till ett behov av revidering av 
dokumentet med avseende på tillägg av sakområde samt avgift. 
 
Måltidsavgift på korttidsboendet Kotten och bostad med särskild service 
barn och ungdom 
I samband med den omorganisering som gjordes under 2020 med fortsatt 
implementering under 2021 med avseende på överflyttningen av LSS Barn och 
ungdom från bildningsnämnden till socialnämnden, kan det konstateras att arbetet 
med dessa avgifter har halkat efter. Dessa avgifter behöver ses över och 
uppdateras. Revidering kommer under hösten i samband med beslut om 2023 års 
taxor och avgifter.  
 
Avgift familjerådgivning 
Ingår i avgifterna inom socialförvaltningen avseende insatser som beviljas enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och som tas upp 
under rubriken ”Avgifter inom socialtjänstens område”.  
 
Riktlinjer för anhörigbidrag 
Dokumentet är beslutat i kommunfullmäktige 2003-02-24, § 9. Dokumentet 
behöver gås igenom och ses över. Ambitionen är att detta görs under 2023. 
 
Riktlinjer för föreningsbidrag – socialnämnden 
Nuvarande riktlinjer är från 2004. Socialnämndens presidie har lämnat 
instruktionen att förslag till nya riktlinjer ska tas fram under hösten men 
beslutsfattandet kommer eventuellt få vänta till efter årsskiftet. 
 
Riktlinjer för alkoholservering och serveringstillstånd 
De ursprungliga riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2011-11-21 § 135, 
revidering gjordes senast av socialnämnden 2021-01-27. 
 
Plan för socialtjänsten (Socialtjänstplan)  
Emmaboda kommuns Socialtjänstplan fastställdes av socialnämnden  
2020-09-23 § 91. 
 
Förskrivningsanvisning samt avgiftshantering för ordination/förskrivning av 
tyngdtäcke 
Avgiftshanteringen för ordination/förskrivning av tyngdtäcke (hjälpmedel) ingår i 
avgifterna inom socialförvaltningen avseende insatser som beviljas enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och som tas upp 
under rubriken ”Avgifter inom socialtjänstens område”.  
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Det har inte funnits anledning att göra någon enskild revidering av 
förskrivningsanvisningen till just detta hjälpmedel. Kommunfullmäktige godkände 
det samlade förslaget till förskrivningsanvisningar för kommuner i Region Kalmar 
län 2021-11-29 § 138. Däri återfinns bland annat detta hjälpmedel. 
 
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck - Riktlinjer 
Senaste revideringen gjordes 2018-05-25 § 79. Individ- och familjeomsorgen är 
dokumentansvariga och har inte aviserat att någon revidering behöver 
genomföras. Revidering av såväl riktlinje som handlingsplan beträffande arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck ska göras under hösten men beslutsfattandet 
kommer eventuellt få vänta till efter årsskiftet. 
 
Familjehemsvård för barn och ungdom - Riktlinjer för handläggning och 
dokumentation 
Beslutat i socialnämnden 2009-12-16 § 115, därefter reviderat 2018-05-25 § 75. 
Individ- och familjeomsorgen är dokumentansvariga och har inte aviserat att 
någon revidering behöver genomföras. 
 
Tillgänglighetspolitiskt program 2008-2010 
Giltigheten för detta dokument upphörde att gälla för tolv år sedan. Inga nya 
instruktioner har lämnats. Eftersom det är ett politiskt dokument är det upp till de 
förtroendevalda att ange vad det är de vill. Frågan är också om detta i så fall 
snarast ska anses vara kommunövergripande med ansvaret tilldelat 
kommunstyrelsen. 
 
Drogförebyggande program 
Det drogförebyggande programmet antaget av kommunfullmäktige 1999-09-28 § 
36 är obsolet. Nytt helhetsgrepp vad gäller styrdokument behöver tas på 
kommunövergripande nivå beträffande det förebyggande ANDTS-arbetet 
(Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Nikotin) i kommunen. 
 
Allergiförebyggande program 
Kommunstyrelsen hade ansvaret för att ta fram detta program kopplat till att 
Emmaboda kommun skulle ansöka om att få klassas som allergianpassad kommun 
hos dåvarande Folkhälsoinstitutet (numera Folkhälsomyndigheten).  
Socialnämnden hade som remissinstans ingenting att erinra i remissrundan som 
kommunstyrelsen skickade ut 1998-12-04 till samtliga nämnder. Eftersom 
socialnämnden inte är dokumentägare till detta styrdokument lämnar 
socialförvaltningen inget yttrande i förhållande till uppföljningen av det 
allergiförebyggande programmet. 
 
Avslutande kommentar 
Det skulle underlätta för förvaltningen om det på kommunövergripande nivå kan 
genomföras en regelbunden översyn av själva översynen och dess innehåll. Som 
exempel borde det vara mer effektivt att en strykning görs i matrisen direkt när 
kommunfullmäktige har fattat nya beslut som innebär att ett styrdokument upphör 
att gälla.  
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Samma sak när ett antal mindre styrdokument upptas som en del i ett större 
samlingsdokument som därmed genererar ett nytt styrdokument. Då bör 
uppföljning istället ske i förhållande till det nya dokumentet, inte de gamla 
enskilda delarna som inte längre gäller.  
 
Ärendets beredning 
Genomgång av de dokument som är aktuella för översynen har gjorts av 
förvaltningschef och nämndsekreterare. Redogörelse av ärendet har lämnats på 
socialnämndens beredning 2022-08-17.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss – Översyn av författningssamling och styrande dokument. 
Matris – Översyn av författningssamling och styrande dokument.  
____ 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att ta detta yttrande som sitt eget 
 
att översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering 
____ 

Socialnämnden beslutar 
 
att under rubriken ”Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck – Riktlinjer” 

lägga till att revidering av såväl riktlinje som handlingsplan beträffande 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska göras under hösten men 
beslutsfattandet kommer eventuellt få vänta till efter årsskiftet 

 
att under rubriken ”Måltidsavgift på korttidsboendet Kotten och bostad med 

särskild service barn och ungdom” stryka meningen: ”Med anledning av det 
förestående valet behöver det för närvarande finnas ett avvaktande 
förhållningssätt för att inte riskera att fatta beslut som det sedan eventuellt 
inte finns samsyn kring vid tillträdet av en ny nämnd vid årsskiftet.” 

 
att under rubriken ”Måltidsavgift på korttidsboendet Kotten och bostad med 

särskild service barn och ungdom” lägga till att revidering kommer under 
hösten i samband med beslut om 2023 års taxor och avgifter. 

 
att ta detta yttrande som sitt eget 
 
att översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 50 Dnr SN/2022:9   002 

Socialnämndens delegationsordning - revidering 

Bakgrund 
Delegationsordningen är ett samlingsdokument över de olika typer av ärenden där 
nämnden beslutar att överlåta (delegera) sin beslutanderätt. 

Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden med vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till en delegat inom nämndens ansvarsområde. 
Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det är därför nämnden fortfarande är 
juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon genom delegation.  

Sammanfattning av ärendet 
En revidering behöver göras av delegationsordningen för att denna ska bidra till 
mer smidig och effektiv hantering. Revideringen avser delegationsnummer 16.28. 

Förslag 
Förslaget består i att ändra delegationsnummer 16.28 från: 

 

  

till: 

 

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkningar 

16.28 Beslut om polisanmälan 
angående vissa brott 
mot underårig samt vissa 
grövre brott 

12 kap. 10 § SoL Socialchef 

IFO-chef  

Avser misstanke om brott 
enligt BrB 3, 4 och 6 kap. samt 
misstanke om brott för vilket 
inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse två år. 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkningar 

16.28 Beslut om polisanmälan 
angående vissa brott 
mot underårig samt vissa 
grövre brott 

12 kap. 10 § SoL Socialchef 
IFO-chef 
Enhetschef 

Avser misstanke om brott 
enligt BrB 3, 4 och 6 kap. samt 
misstanke om brott för vilket 
inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse två år. 
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Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna föreslagen revidering av delegationsnummer 16.28 i 
Delegationsordning Socialnämnden 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen revidering av delegationsnummer 16.28 i 
Delegationsordning Socialnämnden 

____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialchef 
IFO-chef 
Enhetschefer, IFO 
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§ 51 Dnr SN/2022:8   700 
 
Rapport – Lex Sarah och Lex Maria 
 
Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare och Åsa Nyberg, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) rapporterar om upprättade Lex Sarah-rapporter och  
Lex Maria-rapporter. 
____ 
 
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 
Verksamhetsutvecklare 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
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§ 52 Dnr SN/2022:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

 Äldreomsorgsdagen 
48 personer från äldreomsorgen deltar i mässan. Deltagandet finansieras 
av statsbidrag och har ingen budgetpåverkan. Erfarenheterna från 
deltagandet är tänkt att bland annat leda till bättre team-arbete men även 
bättre samarbete med hälso och sjukvården. 
 

 Bemanningen i äldreomsorgen under sommaren 
Det har varit ett svårt bemanningsläge. För första gången har förvaltningen 
behövt gå ut med en ny rekryteringsomgång av sommarvikarier mitt i 
sommaren.  
 

 Utvärdering av bemanningen i äldreomsorgen under sommaren 
Arbetet med att utvärdera bemanningen i äldreomsorgen kommer att 
inledas de närmaste veckorna. 
 

 Fast omsorgskontakt 
Från och med 1 juli 2022 ska den som har hemtjänst erbjudas en fast 
omsorgskontakt. Den som är fast omsorgskontakt ska från och med 1 juli 
2023 ha yrkestiteln undersköterska.  
 

 Äldreomsorgslagen och socialtjänstlagen 
En remissrunda är igång i förhållande till Äldreomsorgslagen som är tänkt 
att bli ett komplement till socialtjänstlagen. 
 
Olika revideringar av socialtjänstlagen är även på gång.  

____ 
 
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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§ 53 Dnr SN/2022:9   002   
  
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen (IFO) för perioden  
2022-05-01 – 2022-07-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2022-05-01 – 2022-07-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2022-05-01 – 2022-07-31. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-05-01 – 2022-07-31 till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-05-01 – 2022-07-31 till protokollet 
____ 
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§ 54 Dnr SN/2022:5   700 
  
Övrigt 
 
Ordförande Stefan Nyström (M) påminner förvaltningen om uppdraget från 
socialnämndens möte 2022-05-25 § 39 att undersöka vad kostnaderna skulle bli 
för att lösa delade turer med hjälp av helgtjänstgörande personal. 
 
Socialnämnden efterfrågar att svar lämnas under hösten. Senast på nämndens 
möte i november. 
____ 
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