
PROTOKOLL 1 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, 2020-01-22, kl. 08:00 – 11:00 

Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 

Göran Eriksson (C),  

Stefan Focic (M),  

Birgitta Gahlin (BA) 

Gull-Britt Hellborg (KD) 

Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande 

Lotta Stenberg-Lejon (S),  

Gunvor Karlsson (S), ej närvarande § 6, § 7, § 8 

Gullvi Dahllöf (S) 

Ingrid Adolfsson (S) 

Charlotte Andersson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 

Michael Börjesson, förvaltningschef 

Carina Winsth, förvaltningsekonom, § 4, § 5 

Anders Friberg, ekonom integration, § 1 - § 4 

Åsa Gustafsson, enhetschef LSS, § 1 

Caroline Moberg, systemförvaltare, § 1 - § 4 

Ann-Louise Nylander, verksamhetschef integration, § 1 - § 4 

Kristina Ivarsson, administratör integrationsenheten, § 4 

Utses att justera Dragan Pavlovic (S) 

Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-01-23, kl. 15:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-9 

Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 

Stefan Nyström 

justerare 

Dragan Pavlovic 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-22 

Datum för anslags 2020-01-23 Datum för anslags 2020-02-13 

uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 

protokollet 

Underskrift 

Lena Limslätt-Petersson 



PROTOKOLL 2 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 1 Tema: Daglig verksamhet 

§ 2 Remissvar – Motion – Aktivt arbete kring personer med psykisk ohälsa 

§ 3 Revidering – Mål och riktlinjer för arbetet med Hälsa och kultur i 

Emmaboda kommun 

§ 4 Bokslut 2019 

§ 5 Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen 

Emmaboda kommun 2020 

§ 6 Socialförvaltningen informerar 

§ 7 Anmälan - Delegationsärenden 

§ 8 Anmälan – Allmänna ärenden 

§ 9 Övrigt  



PROTOKOLL 3 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr SN/2020:1   700  

Tema – Daglig verksamhet 

Daglig verksamhet är en insats utifrån LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning, bidra 

till den  personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. 

Daglig verksamhet är en behovsbeprövad insats och verkställs utifrån 

biståndsbeslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

och SoL (Socialtjänstlagen). 

Daglig verksamhet i Emmaboda kommun 

 6 verksamheter + Möjligheternas hus och Vissefjärda Pall

 12 personer

 35 individer (31 med LSS-beslut, 4 med SoL-beslut)

 Individuella lösningar

 Habiliteringsersättning hel/halvdag

Kulturverkstan 

 Stimulans för sinnena!

 Färg, form, musik och rörelse

Monteringen 

 Legoarbete åt ett företag i kommunen

 Skruvarbete, montering, sortering av plastdetaljer

Park och service 

 Servicearbete av fysisk karaktär

 Snöskottning, gräsklippning, körning till återvinningen, renovering

utemöbler

Databoden 

 Arbete med olika kontorsgöromål

 Visitkort, meddelandeblad, matkuponger, tidningen Surret, bildstöd

Bak och service 

 Bageri och caféförsäljning

 Fikabeställningar, bakar kakor och frallor, försäljning



PROTOKOLL 4 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Grön omsorg 

 Arbete med vaktmästarsysslor och stallskötsel

 Mockning, spånpåfyllning, hålla iordning

Teaterverksamhet 

 En del i övriga verksamheter

 Föreställningar två gånger per år

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 

________ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 5 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr SN/2019:144 779 

Remissvar – Motion – Aktivt arbete kring psykisk ohälsa 

Motionen inbegriper en kommunövergripande frågeställning vilket kan ses som en 

uppgift för Folkhälsosamordnare i ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 

med, då det  innefattar alla kommuninvånare som är berörda inom psykisks 

ohälsa. Alla har inte koppling till Bildnings- och Socialnämndens verksamheter. 

Bildning- och socialförvaltningen har svarat utifrån deras verksamheter i det 

förebyggande, främjande och åtgärdande insatserna som görs gemensamt och i 

respektive verksamhet.  

Det genomförs kartläggningar, förebyggande och åtgärdande insatser för de yngre 

samhällsmedborgarna  idag. Arbete riktar sig mest mot barn och unga från 

förskola till gymnasiet. Kartläggning sker i vuxenutbildningarna. 

Det som framkommit är att insatser i arbetet mot psykisk ohälsa inte finns i någon 

större utsträckning till vuxna och äldre brukare i kommunen.  

Om det finns riktade insatser till de vuxna i kommunen som inte har kontakt med 

Socialtjänst eller äldreomsorg är okänt.  Här behövs det ytterligare information 

och eventuellt en plan för det fortsatta arbetet för att öka den psykiska hälsan. 

Detta uppdrag bör ligga på kommunövergripande nivå.  

Det är av största vikt att arbeta drogförebyggande, främjande och åtgärdande på 

kommunövergripande plan riktat till både vuxna och barn för missbruk och/eller 

psykisk ohälsa påverkar både den enskilde brukaren och barn som finns i den 

vuxnes närhet. Idag finns inget aktivt kommunövergripande arbete i dessa frågor, 

då folkhälsosamordnartjänsten är vakant i dagsläget. 

____ 

Beslutsunderlag 

 Remiss – Motion – Aktivt arbete kring psykisk ohälsa

 Motion – Aktivt arbete kring psykisk ohälsa

 Svar – Motion – Aktivt arbete psykisk ohälsa

 Sammanställning –  Bildnings- och socialförvaltningens aktiva arbete

kring psykisk ohälsa

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att anta bildnings- och socialförvaltningens svar och sammanfattning gällande –

Aktivt arbete mot psykisk ohälsa 



PROTOKOLL 6 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen – 

Aktivt arbete mot psykisk ohälsa som besvarad 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att återremittera ärendet med uppdrag att arbeta fram ett tydligare svar utifrån 

frågorna som ställs i motionen – Aktivt arbete kring psykisk ohälsa 

____ 



PROTOKOLL 7 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr SN/2014:49   708 

Revidering – Mål och riktlinjer för arbetet med Hälsa och Kultur i 

Emmaboda kommun 

Bakgrund 

2014 ingick Emmaboda kommun i projektet Hälsa och kultur i Kalmar län. 

Syftet var att skapa strukturer och metoder för samverkan mellan 

kulturorganisationer, folkhögskolor vård, psykiatri och omsorg. Att man inom 

vård och omsorg på ett medvetet och strukturerat sätt skulle börja använda sig av 

konst och kultur i den dagliga verksamheten. 

Målet var att arbetet med Hälsa och Kultur samt Kulturombud förväntades öka 

möjligheter för personer som upplever ohälsa och brist på välbefinnande skulle 

uppleva en känsla av sammanhang och meningsfull vardag. 

Mål och riktlinjer för arbetet med Hälsa och Kultur i Emmaboda kommun 

arbetades fram. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån Socialförvaltningens matris över när dokument så som mål, riktlinjer och 

rutiner behöver, Mål och riktlinjer för arbetet med Hälsa och Kultur i Emmaboda 

kommun, revideras.  

Ärendets beredning 

Enhetschef äldreomsorgen, omsorgshandledare och kulturchef har gått igenom 

Mål och riktlinjer för arbetet med Hälsa och Kultur i Emmaboda kommun och 

föreslagit en revidering av dokumentet. 

Beslutsunderlag 

 Hälsa och kultur – Mål och riktlinje – Med revideringsförslag

 Kulturombud i Emmaboda kommun

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att anta föreslagen revidering i dokumentet – Mål och riktlinjer för arbetet med 

hälsa och kultur i Emmaboda kommun 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att anta föreslagen revidering i dokumentet – Mål och riktlinjer för arbetet med 

hälsa och kultur i Emmaboda kommun 



PROTOKOLL 8 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr SN/2019:12   041 

Bokslut 2019 

Socialchef, förvaltningsekonom och ekonom integration informerar om bokslut 

för 2019. Resultatet uppgår till  - xx xxx tkr. 

Resultatet är fördelat per område enligt följande 
Verksamhet Budget 

tkr 
Bokslut 

tkr 
Resultat 

tkr 

Central 
verksamhet 11 161 tkr 10 792 tkr + 369 tkr

Individ- och 
familjeomsorg  28 912 tkr 33 006 tkr - 4 094 tkr

Äldreomsorg 70 683 tkr 71 273 tkr - 590 tkr

Hälso- och 
sjukvård 19 954 tkr 20 351 tkr - 397 tkr

Funktionsstöd 46 378 tkr 47 018 tkr - 640 tkr

Socialpsykiatrin 7 609 tkr 8 680 tkr - 1 071 tkr

Integration 0 tkr 0 tkr  0 tkr 

Projektmedel 0 tkr - 32 tkr + 32 tkr

Resultat 184 697 tkr 191 088 tkr - 6 391 tkr

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen avseende socialförvaltningens bokslut 

2019 till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen avseende socialförvaltningens bokslut 

2019 till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 9 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr SN:2020:14    706 

Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda 

kommun 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Avgifterna i tillämpningsanvisningarna avser insatser som beviljas enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Emmaboda kommun tillämpar ett enhetligt avgiftssystem för service och omsorg 

som innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett boendeform 

Beslutsunderlag 

 Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda

kommun 2020

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen om tillämpningsanvisningar till avgifter 

för socialförvaltningen Emmaboda kommun 2020 till handlingarna utan 

beslut i sak 

att till kommunstyrelsen översända Tillämpningsanvisningarna till avgifter för 

socialförvaltningen Emmaboda kommun 2020 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen om tillämpningsanvisningar till avgifter 

för socialförvaltningen Emmaboda kommun 2020 till handlingarna utan 

beslut i sak 

att till kommunstyrelsen översända Tillämpningsanvisningarna till avgifter för 

socialförvaltningen Emmaboda kommun 2020 

____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 10 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr SN/2020:3  700 

Socialförvaltningen informerar 

 Algutsboda serviceområde

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga socialförvaltningens information till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga socialförvaltningens information till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 11 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr SN/2019:10   002 

Anmälan - Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden 

2019-12-01 – 2019 -12-31 

Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 

2019-12-01 – 2019 -12-31 

Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 

funktionshindrade) för perioden 2019-12-01 – 2019 -12-31 

Delegationsbeslut socialnämndens utskott 

2019-12-01 – 2019 -12-31 

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 

 2019-12-01 – 2019-12-31 till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 

 2019-12-01 – 2019-12-31 till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 12 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr SN/2020:2  700 

Anmälan – Allmänna ärenden 

Beslut KS 

 KS § 169 – Socialnämndens internkontrollplan

 KS §179 – Budgetuppföljning 2019 – Bildningsnämnden – Socialnämnden

– Kommunstyrelsen – Kommunkoncernen

 KS §184 – Socialnämndens internkontrollplan

 KS § 192 – Taxor och avgifter för TFN 2020

 KS § 192 – Taxor och avgifter för TFN – Kostenheten 2020 – Bilaga

 KS §  195 – Avgift för transport, till bårhus, av personer som avlidit i

särskilda boendeformer

Beslut KF 

 KF § 125 – Inrättande av nya råd

 KF § 131 – Hemsändning av dagligvaror i Emmaboda kommun – Förslag

till nytt hemsändningsbidrag

 KF § 138 – Avgift för transport till bårhus av personer som avlidit i

särskilda boendeformer

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen allmänna ärenden till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen allmänna ärenden till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 13 (15) 

Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-01-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 9   Dnr SN/2020:5   700 

Övrigt 

Svar på Sverigedemokraternas (SD) frågor till socialnämnden vid 

socialnämndsmötet 2019-12-18 

Fråga 1 

”Hur går det med trygghetslarmen? Har man överklagat betalningskraven och 

vilken summa är kommunen nu uppe i till Telia?” 

Svar: Ej överklagat, skulle inte leda någonvart. Ny upphandling inledd. Finns 

ingen skuld. 

Fråga 2 

”Önskemål om genomlysning av beslutet angående kostnadsfri socialpsykiatri i 

kommunen. Varför ha man inte sett över det och varför det skiljer sig inom de 

kommunala verksamheterna.” 

Svar: Taxornas konstruktion kommer att ses över 2020. 

Fråga 3 

”I dag finns inget vara eller icke vara, ej heller riktlinjer i förvaltningen kring 

pedagogiska måltider inom omsorgen i kommunen. Så vi önskar att nämnden 

skulle kunna titta närmare på det och förhoppningsvis fatta ett beslut som rör hela 

kommunen. Inte ha det som idag att i varje enskilt område så bestämmer chefen 

huruvida det ska tillämpas eller ej. Det bör inte skilja på den insatsen beroende på 

vart omsorgstagaren bor i kommunen.” 

Svar: Det finns inga beslut om pedagogiska måltider. Om särskild insats vid 

måltid krävs så är det enhetschefen som beslutar om detta. 

Fråga 4 

”Hur kommer det sig att vi har två yttre serviceområden i kommunen där det är 

stora tumult, så stora att man valt att koppla in extern konsult/psykolog? Personal 

som säger upp sig, chefer som inte är verksamhetsnära och där arbetsmiljön är 

orimlig för vissa. Vet nämnden om dessa situationer? Hur kommer det sig att det 

finns så stora brister i organisationen och ledarskapet? I dagsläget är det inte 

aktuellt att anställa en verksamhetschef när övrig ledning brister. Vi vill att 

förvaltningen i första hand löser de interna problemen innan det läggs pengar på 

fler mellanchefer. 

Svar: Nämnden är kontinuerligt och övergripande informerad. Detta är inte en 

politisk fråga utan en förvaltningsfråga. 
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Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      

                                                           2020-01-22  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

Fråga 5 

”Hur kommer det sig att personalen i Algutsboda får ett mail angående decembers 

APT där det framgår att socialchef, tillfällig chef och extern konsult ska komma 

för samtal kring den rådande situationen och där det inte framgår att det inte 

kommer bli ett vanligt lagstadgat APT? Det var mest en sammankomst för att 

arbetsgivaren skulle kunna presentera sin lösning utan möjlighet för personalen att 

få ha fackliga representanter med på mötet. Detta anses inte okej, detta borde ligga 

arbetsgivaren varmt om hjärtat att när man har fler representanter från ledningen 

då även bjuda in huvudskyddsombudet från kommunal för att säkerställa att saker 

och ting avhandlas på rätt sätt. Sverigedemokraterna ställer sig undrande till detta 

tillvägagångssätt.” 

 

Svar: Detta är inte en politisk fråga utan en förvaltningsfråga. 

 

Fråga 6 

”Kan nämnden tänka sig göra verksamhetsbesök på dessa arbetsplatser i det 

snaraste efter nyår?” 

 

Svar: Nej, det finns ingen avsikt att göra verksamhetsbesök. 

 

Fråga 7 

”Hur jobbar man vidare för att minska de externa placeringarna?” 

 

Svar: Skapa bättre förutsättningar för öppenvård och hemmaplanslösningar. 

 

Fråga 8 

”Sverigedemokraterna har bett om det tidigare men har inte fått det återrapporterat 

så vi önskar återigen få en redogörelse för vad de nyanlända som har 

egenförsörjning efter 3,5 år gör. Vilken sorts egenförsörjning handlar det om? Är 

det subventionerade sysselsättningar, utbildningar eller vanliga jobb?” 

 

Svar: Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är de myndigheter som eventuellt 

kan ge svar på dessa frågor. 
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Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      

                                                           2020-01-22  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

Fråga 9 

”Sverigedemokraterna vill ha en rapport från Individ- och familjeomsorgen där det 

framgår hur dom jobbar för att hitta egna familjehem/jourhem och vilken 

arbetsordning som gäller kring stöd, utveckling och bevarande av nuvarande 

familjehem/jourhem?” 

 

Svar: Eftersom man i Emmaboda kommun inte har någon som arbetar med detta 

så använder vi endast privata konsulentföretag. Vi inväntar ett länsövergripande 

samarbete som kommer att starta upp inom en snar framtid. Barn och familj inom 

Individ- och familjeomsorgen kommer att informera om sin verksamhet under 

punkten tema våren 2020. 

____ 

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att Sverigedemokraternas frågor anses besvarade 

____ 
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