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PROTOKOLL 2 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande
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§ 39 Anmälan – Delegationsbeslut
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PROTOKOLL 3 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr SN/2020:12   041 

Ekonomi 

Budgetuppföljning 2020-03-31 

Verksamhet Beräknad 
avvikelse 

2020-12-31 

Gemensam administration  0 tkr 
Individ- och familjeomsorg - 2,8 tkr
Äldreomsorg - 1,0 tkr
Hälso- och sjukvård - 0,5 tkr
Funktionsstöd - 2,0  kr
Psykiatrin 0 tkr

TOTALT - 6,3 tkr

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen angående budgetuppföljning 
2020-03-31 till protokollet 

att förvaltningens enhetschefer, avseende avvikelser från budget, informerar 
socialnämndens presidium, vid socialnämndens beredningsmöte, om orsak och 
eventuella planerade/genomförda åtgärder för att minska avvikelser 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen angående budgetuppföljning 
2020-03-31 till protokollet 

att förvaltningens enhetschefer, avseende avvikelser från budget, informerar 
socialnämndens presidium, vid socialnämndens beredningsmöte, om orsak och 
eventuella planerade/genomförda åtgärder för att minska avvikelser 

____ 



PROTOKOLL 4 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr SN/2020:9   700 

Information - Integrationsenheten 

Sammanfattning av ärendet 
• Mobilt team – Ensamkommande, startar i april
• Flytt av administrativa lokaler till Tulpanen till mitten av maj
• Verksamhetschef integration – Fått nytt arbete
• Mötesplatsen är ”stängd” för samlingar men tar emot enstaka besök
• Integration stöttar IFO med administration av försörjningsstöd
• Samhällsorienteringskurser inställda tillsvidare
• Några ungdomar riskerar utvisning enligt regelverket i gymnasielagen
• Verksamhetsflytt av Integrationsenheten till IFO – Planeras inför hösten

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 5 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr SN/2020:74   770 

Information om socialförvaltningens arbete kring Covid-19 

Sammanfattning av ärendet 
Emmaboda kommun och Socialförvaltningen arbetar enligt Folkhälsomyndighetens och 
Smittskyddsenheten i Region Kalmar läns linje.  
Kommunen deltar även i länsövergripande möten där Länsstyrelsen är med.  
____

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 6 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr SN/2019:46  700 

Val av ersättare – Socialnämndens utskott 

Bakgrund 
Gull-Britt Hellborg (KD) har inkommit med avsägelse av uppdrag som ersättare i 
socialnämndens utskott. 
Vid socialnämnden 2020-02-19, § 14 entledigades Gull-Britt Hellborg som ersättare i 
socialnämndens utskott. 

Aktuellt 
Socialnämnden har att förrätta val till uppdraget som ersättare i socialnämndens utskott. 

Ordförandens förslag är att Eva Regin-Johnston (M) väljs som ersättare i 
socialnämndens utskott. 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  välja Eva Regin-Johnston (M) som ersättare till socialnämndens utskott 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  välja Eva Regin-Johnston (M) som ersättare till socialnämndens utskott 
____ 



PROTOKOLL 7 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr SN/2020:56   700 

Överflyttning av LSS Barn och ungdom från Bildningsnämnden till 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har initierat en organisationsförändring som innebär att ansvaret för 
LSS Barn och unga överförs från bildningsnämnden till socialnämnden. 
Förvaltningschefer har tillsammans med personal på förvaltningarna samt personal i 
aktuell verksamhet tagit fram beslutsunderlag och förslag till beslut. Förslaget är att 
överflyttningen av verksamheten sker från och med 1 juli 2020. Budgetramen för 
verksamheten överförs från bildningsnämnden till socialnämnden. 

Ärendets beredning 
Personal som närmast berörs av överflytten har fått information samt även löpande 
information med möjlighet att ställa frågor och medverka i riskbedömningar och 
analyser. En heldag med arbetsmöte där olika frågor, farhågor och fördelar 
identifierades har genomförts. Personalavdelningen har medverkat på möten med hela 
arbetsgruppen för att informera om hur organisationsförändringen påverkar 
medarbetarnas anställningar. Särskilda risk- och konsekvensanalyser har gjorts löpande 
och olika möten har dokumenterats. Båda förvaltningarna har på de fackliga 
samverkansmötena (FÖSAM) gett kontinuerlig information kring det pågående arbetet 
med överflytten. 

Bakgrund 
I nuvarande organisation i Emmaboda kommun har bildningsförvaltningen ansvar för 
verkställigheten för LSS-verksamheten för barn och ungdomar upp till 20 år. 
Anledningen har varit att samma förvaltning har ansvarat för barnets/ungdomens hela 
dag och vecka oavsett om det är skola eller omsorgsverksamhet. 
Det finns nackdelar med denna ansvarsfördelning då två nämnder och två förvaltningar 
utövar styrning och ledning inom samma verksamhetsområde. 
På grund av detta beslutade Kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att inom 
ramen för en organisationsförändring återkomma med förslag på att verksamheten LSS 
barn och ungdom flyttas över från bildningsförvaltningen till socialförvaltningen. 
Socialchef och bildningschef har i sin tur fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur 
övergången kan genomföras. 

Förvaltningens roll 
Förvaltningarna och nämndernas presidier har arbetat tillsammans så att förslaget till 
denna organisationsförändring ska kunna genomföras. Det råder stor samstämmighet 
kring att det här är ett bra förslag, samtidigt är det angeläget att understryka vikten av att 
även fortsättningsvis tillämpa ett helhetsperspektiv i förhållande till barnen och deras 
behov. 
Förvaltningscheferna har tillsammans med verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare 
och chefen för LSS Barn och ungdom arbetat löpande med att ta fram underlag och 
analyser samt informera medarbetarna inom verksamheten  



PROTOKOLL 8 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Konsekvensbeskrivning 
Organisationsförändringen innebär att all LSS och omsorgsverksamhet samlas inom en 
och samma nämnd, något som bedöms som en stor fördel när det gäller att ha samlad 
kompetens inom verksamhetens lagrum. Sårbarheten bedöms minska. 
En möjlig negativ konsekvens kan vara att personal med delade tjänster i den nya 
organisationen delas mellan två förvaltningar istället för mellan två verksamheter inom 
samma förvaltning. Särskilda åtgärder och uppföljningar bör göras i syfte att säkerställa 
ett fortsatt utvecklat samarbete mellan skolan och omsorgen för barnens bästa. 

Ekonomiska konsekvenser 
Organisationsförändringen är kostnadsneutral för Emmaboda kommun. Kostnaderna för 
bildningsnämnden för verksamheten LSS Barn och ungdom överförs till socialnämnden 
i samband med överflytten, och detta justeras i respektive nämnds budgetram i särskild 
uträkning. 

Beslutsunderlag 
• Tidslinje för LSS övergång från bildningsförvaltningen till socialförvaltningen
• Sammanställning – Workshop LSS Barn och ungdom 2019-10-31
• Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning för medarbetare
• Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning för chef
• Organisationsträd för socialförvaltningen från och med 2020-07-01

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
från och med 1 juli 2020 övergår verksamheten LSS Barn och ungdom från 
bildningsnämnden till socialnämnden samt 

att från och med 1 juli 2020 överförs budgetramen för verksamheten LSS Barn och 
ungdom från bildningsnämnden till socialnämnden 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
från och med 1 juli 2020 övergår verksamheten LSS Barn och ungdom från 
bildningsnämnden till socialnämnden samt 

att från och med 1 juli 2020 överförs budgetramen för verksamheten LSS Barn och 
ungdom från bildningsnämnden till socialnämnden 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Bildningsförvaltningen 



PROTOKOLL 9 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr SN/2020:76   700 

Revidering – Socialnämndens reglemente 

Sammanfattning 
Från och med 2020-07-01 övergår verkställigheten LSS Barn och ungdom från 
bildningsnämnden till socialnämnden, i och med detta ansvarar socialnämnden för all 
LSS-verksamhet i hela kommunen. I och med denna övergång så behöver 
socialnämndens reglemente revideras. 

Då socialnämnden kommer att ha ansvar för både myndighetsutövning och 
verkställighet för LSS Barn och ungdom som inte fyllt 20 år eller från tidigare eller 
senare tidpunkt den enskilde genomgått gymnasieskola, behöver endast texten Nämnden 
fullgör kommunens skyldigheter enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS=(1993:387) stå med i reglementet. 

Slutet av meningen med undantag av verkställighet gällande barn och unga som inte 
fyllt 20 år eller tidigare eller senare tidpunkt den enskilde genomgått gymnasieskola tas 
bort. 

Under rubriken Sammanträden – Tidpunkt står det att socialnämnden sammanträder på 
dag och tid som styrelsen bestämmer. 
Förslag är att ordet styrelsen byts ut mot nämnden. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Revidering av socialnämndens reglemente
• Socialnämndens reglemente med revideringsförslag

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna föreslagen revidering av socialnämndens reglemente avseende att 
nämnden fullgör kommunens skyldighet enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) (1993:387) samt 

att godkänna förslaget att ordet styrelsen byts ut till nämnden i stycket angående 
socialnämndens mötestider 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna revideringen av 
socialnämndens reglemente avseende att nämnden fullgör kommunens skyldighet 
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) samt 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna att ordet 
styrelsen byts ut till nämnden i stycket angående socialnämndens mötestider 



PROTOKOLL 10 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revideringen i 
socialnämndens reglemente gäller från och med det datum som verkställigheten 
LSS Barn och ungdom övergår från bildningsnämnden till socialnämnden 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen revidering av socialnämndens reglemente avseende att 
nämnden fullgör kommunens skyldighet enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) (1993:387) samt 

att godkänna förslaget att ordet styrelsen byts ut till nämnden i stycket angående 
socialnämndens mötestider 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna revideringen av 
socialnämndens reglemente avseende att nämnden fullgör kommunens skyldighet 
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) samt 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna att ordet 
styrelsen byts ut till nämnden i stycket angående socialnämndens mötestider 

att  föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revideringen i 
socialnämndens reglemente gäller från och med det datum som verkställigheten 
LSS Barn och ungdom övergår från bildningsnämnden till socialnämnden 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 11 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr SN/2020:70   700 

Yttrande – Remiss – Plan för arbetet med barns rättigheter – Emmaboda 
kommunkoncern 

Sammanfattning av ärendet 
Presidiet har inget att invända mot förslag till Plan för arbetet med barns rättigheter – 
Emmaboda kommunkoncern.  
Gällande Förslag 1 och Förslag 2 under rubriken Årshjul så förordnar presidiet Förslag 
2, vilket innebär att redovisning av arbetet enligt planen sker en gång om året. Presidiet 
anser att det räcker och önskar socialnämnden veta hur det går med något specifikt 
arbete så kan en redovisning kring det efterfrågade göras. 

Ärendets beredning 
Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare har tillsammans med socialnämndens 
presidium gått igenom förslag till plan för hur styrningen kommunen ska se ut vad 
gäller arbetet med lagen. 

Bakgrund 
FN:s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag 1 januari 2020. 
Emmaboda kommunkoncern förväntas arbeta efter lagens intentioner. En 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till plan för hur 
styrningen i kommunen ska se ut vad gäller arbetet med lagen.  
Ett styrande dokument som identifierar och beskriver vad kommunkoncernen 
övergripande behöver belysas och bestämmas men även beskriva hur 
ansvarsfördelningen kring barns rättigheter ser ut inom koncernen. Dokumentet har inga 
mål, varken för dokumentet i sig, för fullmäktige eller de andra i koncernen. 
Arbetet för att leva upp till lagen om barns rättigheter ska göras i verksamheterna i den 
ordinarie verksamheten. 

Beslutsunderlag 
• Remiss – Plan för arbetet med barns rättigheter – Emmaboda kommunkoncern
• Plan för arbetet med barns rättigheter – Emmaboda kommunkoncern
• Tjänsteskrivelse – Plan för arbetet med barns rättigheter – Emmaboda kommun

____ 



PROTOKOLL 12 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut under överläggningar 
Eva Regin Johnston (M): 
att nämnden föreslår att alla verksamheter i kommunkoncernen säkerställer att alla 
beslut fattas med hänsyn till barnrättsperspektivet samt 
att det arbetas fram en för kommunkoncernen övergripande rubrik för beslutsunderlag 
till beslut och vid fattande av beslut i nämnder, styrelser och direktion. 

Beslutsgång 
Ordförande lägger fram beslutsförslagen och finner att nämnden är enig om att bifalla 
Eva Regin-Johnstons (M) förslag till beslut ____  

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna förslag till Plan för arbetet med barns rättigheter – Emmaboda 
kommunkoncern 

att gällande Förslag 1 och Förslag 2 under rubriken Årshjul och Ansvar, förordar 
socialnämnden Förslag 2, vilket innebär att redovisning av arbetet enligt planen 
sker en gång per år 

att yttrandet gällande förslag till Plan för arbetet med barns rättigheter – Emmaboda 
kommun översändes till kommunstyrelsen 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna förslag till Plan för arbetet med barns rättigheter – Emmaboda 
kommunkoncern 

att gällande Förslag 1 och Förslag 2 under rubriken Årshjul och Ansvar, förordar 
socialnämnden Förslag 2, vilket innebär att redovisning av arbetet enligt planen 
sker en gång per år 

att  föreslå kommunstyrelsen besluta att alla verksamheter i kommunkoncernen 
säkerställer att alla beslut fattas med hänsyn till barnrättsperspektivet 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att det arbetas fram en för kommunkoncernen 
övergripande rubrik för beslutsunderlag till beslut och vid fattande av beslut i 
nämnder, styrelser och direktion 

att yttrandet gällande förslag till Plan för arbetet med barns rättigheter – Emmaboda 
kommun samt förslag, översändes till kommunstyrelsen 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 13 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr SN/2016:60   700 

Rapport – Internkontroll 2019 

Sammanfattning 
Emmaboda kommun har sedan 2014 arbetat med internkontrollplaner som en del i sitt 
kvalitetsarbete. Redovisning till kommunstyrelsen sker två gånger per år med en 
delårsredovisning och en slutredovisning 

Beslutsunderlag 
• Rapport – Internkontroll 2019

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna Rapport – Internkontroll 2019 

att  översända Rapport – Internkontroll 2019 till kommunstyrelsen 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna Rapport – Internkontroll 2019 

att  översända Rapport – Internkontroll 2019 till kommunstyrelsen 
____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 14 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr SN/2019:154   702 

Yttrande – Motion – Uppstramning av Emmaboda kommuns tobakspolicy 

Bakgrund 
Miljöpartiet har inkommit med motionen – Uppstramning av Emmaboda kommuns 
tobakspolicy. 

Motionen – Uppstramning av Emmaboda kommuns tobakspolicy 
I motionen tas det upp 
• Att kostnaden för tobak (nikotin) användningens enorma kostnader för hälso- och

sjukvården, att stora delar av tobaksproduktionen sker med hjälp av barnarbete och
mängder av kemikalier.

• Att Emmaboda kommuns tobakspolicy från 2008 är ganska beskedlig och befattar
sig enbart med traditionell röktobak, där nämns ingenting om e-cigaretter, snus,
vattenpipa med mera. Policyn tar hänsyn till besökare i kommunens lokaler, men
tar en dämpad approach till problematiken i förhållandet till boende, barn,
skolelever och övriga delar av samhället. Det finns även lite information angående
personalens förhållande till alla skolelever, dagis- och förskolebarn eller inom alla
typer av äldreomsorg. Den som blir omhändertagen av andra människor, oavsett
ålder, ska ha rätten att slippa såväl rök- tobakslukt från omvårdnadspersonal och
annan indirekt påverkan på grund av tobaksbruk.

• Att kommunen ser över sin tobakspolicy och i den tar bort möjligheten till
tobaksbruk under arbetstid, men så klart också erbjuder tobaks- och nikotin
beroende medarbetare hjälp/behandling som en del av arbetet för en mera hälsosam
kommun och inte enbart nämner frågan diskret i medarbetarsamtal

Miljöpartiet yrkar 
• att Emmaboda kommun inför en ny och aktivt tobakspolicy som förbjuder

tobaksbruk (i alla former) under arbetstiden (inklusive tar bort möjligheten för
eventuell utstämpling för rökpaus) samtidigt med att man aktivt ökar möjligheten
och hjälper medarbetare och elever i kommunens verksamheter att bli av med sitt
beroende.

Sammanfattning av yttrandet 
En ny tobakslag togs i bruk i Sverige under 2019. Tobaksförsäljare ska numera söka 
tillstånd och prövas om de uppfyller kraven, rökförbud på uteserveringar och utökade 
områden för rökfria miljöer, är några exempel på sådant som är märkbara förändringar.  
Försäljning av tobaksvaror kopplas för ofta till kriminalitet och kraven på handlarna har 
ökat. Målet är att öka tillsynen och förhindra olagliga och felmärkta tobaksvaror. 
Lagstiftarens skärpta krav och utökade platser som benämns som rökfria miljöer skickar 
en tydlig signal. Kommunen är tillsynsmyndighet och för att kontrollera efterlevnaden i 
de rökfria miljöerna behövs resurser till tillsynen. 

Utifrån uppdraget som alkoholhandläggare har socialnämnden begränsade ingångar i 
ämnet ”rökfri arbetstid”. Det bör dock uppmärksammas att kommunens anställdas 
rökvanor i anslutning till entréer kan bli en fri fråga att ta ställning till, dels vid tillsyn 
och dels genom att ansvarig för verksamheten ser till att detta inte sker. 



PROTOKOLL 15 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden har besvarat remissen utifrån sitt ansvar för handläggningen av ärenden 
om serveringstillstånd och tillsyn över serveringar som finns i kommunen samt  också 
har tillsyn över försäljning av folköl, tobak och av vissa receptfria läkemedel.  
En översyn av kommunens tobakspolicy och ett eventuellt förbud för medarbetare att 
röka under raster kräver ett kommunövergripande beslut. Ett beslut som i så fall bör 
föregås av en utredning och utarbetande av förslag till ny tobakspolicy för kommunen. 
Där bör i så fall undersökas om kommunen har rätt att förbjuda medarbetare att röka 
under sin rast. En eventuell utredning och utarbetande av förslag till ny tobakspolicy 
skulle kunna samordnas av kommunens folkhälsosamordnare. Det eftersom frågor kring 
människors konsumtion av bland annat tobak hanteras inom den tjänsten. Dock är det 
inte socialnämnden sak att fatta beslut om. 

Ärendets beredning 
Alkohol- tobakshandläggare och socialförvaltningens verksamhetsutvecklare har 
besvarat motionen. 

Beslutsunderlag 
• Remiss – Motion – Uppstramning av Emmaboda kommuns tobakspolicy
• Motion – Uppstramning av Emmaboda kommuns tobakspolicy
• Yttrande – Motion – Uppstramning av Emmaboda kommuns tobakspolicy

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna yttrandet på motionen – Uppstramning av Emmaboda kommuns 
tobakspolicy och anse det som sitt eget 

att översända yttrandet på motionen – Uppstramning av Emmaboda kommuns 
tobakspolicy till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna yttrandet på motionen – Uppstramning av Emmaboda kommuns 
tobakspolicy och anse det som sitt eget 

att översända yttrandet på motionen – Uppstramning av Emmaboda kommuns 
tobakspolicy till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 16 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr SN/201:49   706 

Kompletteringsrevidering – Mål och riktlinjer för arbetet med Hälsa och Kultur 
Emmaboda kommun 

Bakgrund 
Vid socialnämnden 2020-01-22 beslutade socialnämnden att anta föreslagen revidering i 
dokumentet – Mål och riktlinje för arbetet med Hälsa och Kultur i Emmaboda kommun.  
Bildningsnämnden ska också besluta om revideringen av dokumentet och vid 
presidiemöte mellan socialnämnden och bildningsnämnden inkom förslag om att 
innehållet i dokumentet, Kulturombud i Emmaboda kommun, skulle flyttas över till 
dokumentet Mål och riktlinje för arbetet med Hälsa och Kultur i Emmaboda kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Tillägg till dokumentet – Mål och riktlinjer för arbetet med Hälsa och Kultur: 
Kulturombud i Emmaboda kommun 
Emmabodas projektgrupp hälsa och kultur ser behov av kulturombud i olika 
professioner. Detta för att öka tillgängligheten till kommunens kulturombud i 
verksamheterna. Kulturombuden ska vara lyhörda för nya intressen, behov och 
händelser inom kulturen och presentera information om utbud på arbetsplatsträffarna. 
På så sätt stärks dialogen och informationsflödet ut till individen. Arbetet som 
kulturombud ingår i ordinarie tjänst. Syftet är att aktivt sprida information och kontakter 
kring kulturarrangemang till de individer som dagligen möter olika professioner i 
verksamheterna. Detta för att få en bredare spridning och nå människor som upplever 
ohälsa och brist på välbefinnande. 
Som kulturombud föreslås: 

• Personal – Allaktivitetshusen/Mötesplatser
• Kontaktgruppen inom psykiatrin
• Personal – LSS fritidsverksamhet
• Anhörigstödjare
• Kommunsköterska
• Integrationssamordnare
• Behandlingspedagog
• Kultursamordnare
• Personal – Kulturskolan
• Personal – Biblioteken
• Sjukskrivningskoordinator

Beslutsunderlag 

• Mål och riktlinjer för arbetet med Hälsa och Kultur – Emmaboda kommun
____ 



PROTOKOLL 17 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna revideringen gällande Kulturombud i dokumentet Mål och riktlinjer för 
arbetet med Hälsa och Kultur i Emmaboda kommun 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna revideringen gällande Kulturombud i dokumentet Mål och riktlinjer för 
arbetet med Hälsa och Kultur i Emmaboda kommun 

____ 

Beslutet skickas till 
Bildningsförvaltningen 



PROTOKOLL 18 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr SN/2020:77   700 

Svar – Socialnämndens frågor – Anhörigstöd/Närståendestöd i Emmaboda 
kommun 

Bakgrund 
Vid socialnämnden 2020-02-19 inkom frågan: 
”Hur fungerar anhörigstöd inom socialförvaltningen?”. 
Nämnden beslutade att svar på frågan skulle presenteras vid socialnämnden 
2020-03-18 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden ska enligt 5 kap 10 § Socialtjänstlagen erbjuda stöd för att underlätta för 
personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en 
funktionsnedsättning. 
Socialstyrelsen definierar anhörig som en person inom familjen eller bland de närmaste 
släktingarna. Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 
Att vara anhörig/närstående och ge stöd till sin anhörige, behöver inte betyda att man 
bor tillsammans med den som får hjälpen. Det kan innebära att du hjälper till med allt 
från vardagssysslor till personlig omsorg. Det kan också innebära att du ständigt finns 
till hands. 

Anhörigstödet inom socialförvaltningen i Emmaboda kommun består av: 

Äldreomsorg och funktionsstöd 
• Anhörigcafé
• Anhöriggrupp
• Cirkelträffar
• Enskilt samtal
• Individuell lösning
• Solparadiset Mauritius
• Korttidsvistelse – Äldreomsorg
• Korttidsvistelse – Funktionsstöd
• Träning- och relaxrum
• Anhörigbidrag

Individ- och familjeomsorgen 
• Barn och unga: Stöd ges till hela familjen med barn och ungdomar i åldrarna 0-

20 år, där föräldrarna behöver stöd i sitt föräldraskap
• Missbruk och beroende: Individ och familjeomsorgen erbjuder anhöriga till

personer som har problem med till exempel hög alkoholkonsumtion, bruk av
narkotika, överdos av medicinering, spelproblem med mera. Man använder sig
även av anhörigstödet CRAFT



PROTOKOLL 19 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
• Svar – Anhörigstöd/Närståendestöd inom socialförvaltningen Emmaboda

kommun
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att anse frågan angående Anhörigstöd/Närståendestöd inom socialförvaltningen 
Emmaboda kommun som besvarad 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att anse frågan angående Anhörigstöd/Närståendestöd inom socialförvaltningen 
Emmaboda kommun som besvarad 

____ 



PROTOKOLL 20 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr SN/2020:3   700 

Socialförvaltningen informerar 

• Lex Sarah-utredningar – Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för
utredningar inom vård och omsorg – Socialförvaltningens
verksamhetsutvecklare ansvarar för utredningar inom Individ- och
familjeomsorgen

• Enhetschef – Algutsboda – Linda Holmevi började sin anställning
2020-04-20

• Verksamhetschef omsorgen – Ann-Louise Nylander börjar sin anställning
2020-05-18

• Tulpanen – Inflyttningen för Integrationsenheten försenad fjorton dagar,
äger rum i mitten av maj

• Integrationsenheten kommer att ingå i Individ- och familjeomsorgen
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga socialförvaltningens information till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga socialförvaltningens information till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 21 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr SN/2020:10   002 

Anmälan - Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden 
2020-02-01 – 2020-03-31 

Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2020-02-01 – 2020-03-31 

Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2020-02-01 – 2020-03-31 

Delegationsbeslut socialnämndens utskott 
2020-02-01 – 2020-03-31 

Delegationsbeslut enligt Alkohollagen 8:2 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2020-02-01 – 2020-03-31 till protokollet 

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

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2020-02-01 – 2020-03-31 till protokollet 

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

____ 



PROTOKOLL 22 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr SN/2020:2   700 

Anmälan allmänna ärenden 

• Beslut – Falkenbergs kommun – Tillfällig vistelse i kommunen
• Beslut – Östra Göinge kommun – Tillfällig vistelse i kommunen
• Beslut – Vadstena Kommun – Tillfällig vistelse i kommunen
• Beslut – Kinda kommun – Tillfällig vistelse i kommunen
• Beslut – Västerviks kommun – Tillfällig vistelse i kommunen
• Beslut – Krisledningsnämnden – Stängning av kommunens äldreboenden
• Beslut – Krisledningsnämnden – Stängning av LSS-boende där äldre och sköra

bor
• Beslut – Bildningsnämnden  § 16 – Överflyttning av LSS barn och  unga till

Socialförvaltningen
• Beslut – Kommunfullmäktige  § 16 – Årsredovisning och måluppföljning 2019
• Beslut – Kommunfullmäktige § 17 – Ansvarsfrihet och revisionsberättelse för år

2019 Emmaboda kmmun
• Beslut – Kommunfullmäktige § 25 – Målarbete för Emmaboda kommun 2020 –

2032
• Beslut – Kommunfullmäktige § 27 – Tillägg till kommunstyrelsens och

nämnders relgemente sammanträden på distans
• Beslut – Kommunstyrelsen § 22 – Kylanläggningar på äldreboenden
• Beslut – Kommunstyrelsen § 23 – Fönsterbyten etapp 2 – Esplanaden 8
• Regeringsbeslut – Uppdrag att skyndsamt utökaantalet tester för Covid-19

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 23 (23) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-04-22 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 41   Dnr SN/2020:5   700 

Övrigt 

Stefan Nyström (M) ordförande 
Från och med nämndsmötet 2020-05-20 ska nämndens ledamöter vid punkten 
Godkännande av dagordning ta upp frågorna som ska tas upp under punkten Övrigt 
Ordförande kan besluta om att frågorna besvaras direkt, besvaras vid nästkommande 
nämndsmöte eller inte lyfts. 

Birgitta Gahlin (BA)  
Hur fördelas försörjningsstödet inom hushållen – Socialförvaltningen svarar vid nästa 
nämndsmöte 2020-05-20 

Charlotte Andersson (SD)  
Vad gör socialförvaltningen för att förbättra rutinerna kring lex Sarah rapporter för att 
säkerställa den enskildes trygghet och för att det ska bli en tydligare återrapportering 
och ett förbättringsarbete kring händelsen – Socialförvaltningen svarar vid nästa 
nämndsmöte 2020-05-20 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

att  frågorna gällande försörjningsstöd och lex Sarahrapporter besvaras vid 
socialnämnden 2020-05-20 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

att  frågorna gällande försörjningsstöd och lex Sarahrapporter besvaras vid 
socialnämnden 2020-05-20 

____ 
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