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PROTOKOLL 2 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 43 Ekonomi
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§ 47 Beslut – Ansökan om verksamhetsbidrag – Emmaboda

demensanhörigförening 
§ 48 Beslut – Ansökan om verksamhetsbidrag – Emmaboda PRO

samorganisation 
§ 49 Beslut – Ansökan om verksamhetsbidrag – BRIS
§ 50 Beslut – Ansökan om verksamhetsbidrag - Kvinnojouren
§ 51 Beslut – Ansökan om verksamhetsbidrag – Concept Delectus
§ 52 Beslut – Revidering – Arkivbeskrivning för socialnämnden Emmaboda

kommun 
§ 53 Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen
§ 54 Socialförvaltningen informerar
§ 55 Övrigt



PROTOKOLL 3 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr SN/2020:12  041 

Information – Ekonomi 

Budgetuppföljning 2020-04-30 

Verksamhet Beräknad 
avvikelse 

2020-12-31 

Gemensam administration  0 mkr 
Individ- och familjeomsorg - 2,8 mkr
Äldreomsorg - 1,0 mkr
Hälso- och sjukvård - 0,5 mkr
Funktionsstöd - 2,0 mkr
Psykiatri 0 mkr
TOTALT - 6,3 mkr

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen angående budgetuppföljning 
2020-04-30 till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen angående budgetuppföljning 
2020-04-30 till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 4 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr SN/2019:165   700 

Information - Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse – 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med verksamhetsåret 2019 redovisas patientsäkerhetsarbetet och 
kvalitets- och utvecklingsarbetet i en gemensam sammanställning, numera kallad 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. 
Under tre år har kvalitets- och utvecklingsarbetet sammanställts i ett Kvalitets-
bokslut med målet att det ska vara ett dokument som är lättillgängligt text- och 
bildmässigt samt inte för långt. Tanken är att fortsätta med det och att koppla ihop 
dessa två redovisningar.  
Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet redovisar kanske lite fler uppgifter samt 
kanske en mer fördjupad analys. Kvalitetsbokslutet fortsätter att kortfattat ge en 
översikt kring fakta, arbete, utmaningar etc. i förvaltningens verksamheter under 
året. 

Ärendets beredning 
Förvaltningens verksamhetsutvecklare och kommunens Medicinskt ansvariga 
sjuksköterska (MAS) har arbetat fram Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 
för 2019. 

Bakgrund 
I verksamhet som bedrivits enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) ska varje år upprättas en Kvalitets- och patient-
säkerhetsberättelse. 
Innehållet ger svar på hur det systematiska och fortlöpande kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt 
vilka resultat som uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
• Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse – 2019

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att med kännedom lägga Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse – 2019 till 
protokollet utan beslut i sak 

____ 



PROTOKOLL 5 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse – 2019 till 
protokollet utan beslut i sak 

att hos kommunstyrelsen efterfråga vad som händer kring tjänsten 
folkhälsosamordnare 

att som sin egen anta Gullbritt Hellborgs (KD) skrivelse angående att Region 
Kalmar öppnar en öppenvårdsmottagning i psykiatri för barn och unga samt 
även en för vuxna i Emmaboda 

att  översända skrivelsen till kommunstyrelsen 

att  föreslå kommunstyrelsen att anta socialnämndens skrivelse, angående att 
Region Kalmar öppnar en öppenvårdsmottagning i psykiatri för barn och 
unga samt även en för vuxna i Emmaboda, som sin egen  

att föreslå kommunstyrelsen översända skrivelsen till Region Kalmar, angående 
att öppna en öppenvårdsmottagning i psykiatri för barn och unga samt även 
en för vuxna i Emmaboda 

____ 



PROTOKOLL 6 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr SN/2019:141   780 

Information – Revidering – lex Sarah – Riktlinje och rutin 

Sammanfattning av ärendet 
I alla verksamheter inträffar händelser som innebär att verksamheten i något 
avseende brister när det gäller kraven på kvalitet. Det är viktigt att 
socialförvaltningen tar hand om dessa och har rutiner för att kunna förbättra 
verksamheten. Vid vissa tillfällen inträffar det händelser i en verksamhet som är 
missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden som då ska 
rapporteras i enlighet med bestämmelserna om lex Sarah. Enligt bestämmelserna 
om lex Sarah är det händelsen som är  i centrum. Den syftar inte till att leta 
syndabockar utan efter att liknande händelser inte ska uppstå igen 

Utredningarna av inkomna lex Sarahrapporter har fördelats på förvaltningens 
enhetschefer. Socialchefen har sedan senaste revideringen av riktlinjen fattat 
beslut om att endast två funktioner i förvaltningen ska ha i uppdrag att utreda 
samtliga lex Sarahrapporter. Tidigare fördelades utredningsuppdragen  på 
förvaltningens enhetschefer. 
De två funktionerna är Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) och 
förvaltningens verksamhetsutvecklare. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska i första hand utreda rapporter inom 
verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionsstöd. 
Verksamhetsutvecklaren ska i första hand utreda rapporter inom 
verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (IFO). 
I samband med att dessa funktioner fick utredningsuppdrag har innehavarna av 
tjänsterna genomgått utbildning. Under utbildningen uppmärksammades att 
riktlinjen och rutinen ånyo var i behov av en del justeringar. 
Till stora delar handlar det om att i dokumentet skilja på riktlinje och rutin. 

Det tydliggjordes att riktlinje och rutin faller in om det så kallade huret, det vill 
säga att förvaltningen beslutar om hur man vill lägga upp arbetet av en uppgift 
man är ålagd att göra genom politiska beslut eller lagstiftning. 
Socialnämnden behöver därför inte fatta beslut om uppdaterad riktlinje och rutin 
enligt bestämmelserna om lex Sarah, utan endast informeras när någon förändring 
görs. 

Ärendets beredning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och förvaltningens verksamhetsutvecklare har 
arbetat fram revideringen av Riktlinje – lex Sarah. 

Bakgrund 
Revideringar och uppdateringar av riktlinjer och rutiner i förvaltningen genomförs 
med jämna mellanrum. Förvaltningen har en matris, där styrande dokument, 
riktlinjer och rutiner finns inlagda med revideringsintervaller. Det kan dock 
uppkomma behov mellan intervallerna om behov av revideringar och 
uppdateringar utefter till exempel nya lagstiftningar, förordningar eller man 
upptäcker att behov finns. 



PROTOKOLL 7 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Konsekvensbeskrivning 
Genom att det finns tydliga riktlinjer och rutiner säkerställer man att 
rapporteringar och utredningar genomförs på ett säkert och tydligt sätt. Utifrån 
resultaten i utredningarna ändras arbetssättet för att förhindra att bristerna, 
händelserna eller missförhållandena upprepas. 

Beslutsunderlag 
• Lex Sarah – Riktlinje och rutin

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen om Reviderad – lex Sarah – Riktlinje och 
rutin till protokollet utan beslut i sak 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen om Reviderad – lex Sarah – Riktlinje och 
rutin till protokollet utan beslut i sak 

____ 



PROTOKOLL 8 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr SN/2020:88   750 

Information – Revidering – Riktlinje Fältgruppen 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån socialförvaltningens matris/ledningssystem så behöver riktlinjen för 
Fältgruppen revideras. 
Riktlinjen faller in om det så kallade huret, det vill säga att förvaltningen beslutar 
om hur man vill lägga upp arbetet av en uppgift man är ålagd att göra genom 
politiska beslut eller lagstiftning, därför blir revideringen en information till 
nämnden. 

Ärendets beredning 
Individ- och familjeomsorgen har gått igenom riktlinjen för Fältgruppen och 
genomfört revideringar. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har arbetat fram en matris över kommunens 
författningssamling och styrande dokument. 
Socialförvaltningen har utifrån denna tagit fram en egen matris över de dokument 
som socialnämnden ansvarar för och som ligger i socialförvaltningens lednings-
system. 

Beslutsunderlag 
• Riktlinje – Fältgruppen

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga information om reviderad Riktlinje – Fältgruppen till 
protokollet utan beslut i sak 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen om reviderad Riktlinje – Fältgruppen till 
protokollet utan beslut i sak 

____ 



PROTOKOLL 9 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr SN/2020:16   753 

Beslut – Ansökan om verksamhetsbidrag – Emmaboda 
demensanhörigförening 

Sammanfattning 
Föreningen arbetar för att förbättra förhållandena för alla som till följd av 
demenssjukdom eller av annan orsak har eller riskerar ett dement beteende. 
Föreningens uppgift är att stödja de anhöriga och se till att de som drabbats av 
sjukdomen får rätt vård. 
Föreningen arbetar för att öka kunskap genom att 

• Anordna föreläsningar
• Delta i debatter
• Distribuera förbundets tidning Demensforum till alla medlemmar
• Delta i och anordna studiecirklar
• Sponsra olika utbildningar inom området demenssjukdomar

Ärendets beredning 
Socialnämnden fattar beslut angående verksamhetsbidrag i maj varje år. 
Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek beroende på socialnämndens 
budgetram. 

Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten och ska 
gagna medlemmarna. Bidraget ska inte användas till fasta kostnader. Bidraget kan 
också användas till speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, 
syftet ska då specificeras i ansökan. 
____ 

Beslutsunderlag 
• Ansökan verksamhetsbidrag – Emmaboda kommuns

demensanhörigförening
____ 

Socialförvaltningens beredning föreslår socialnämnden besluta 
att bevilja Emmaboda kommuns demensanhörigförening ett ekonomiskt bidrag 

om 5 000 kronor till föreningens verksamhet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja Emmaboda kommuns demensanhörigförening ett ekonomiskt bidrag  
om 5 000 kronor till föreningens verksamhet 

____ 

Beslutet skickas till 
Emmaboda kommuns demensanhörigförening 



PROTOKOLL 10 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 48  Dnr SN/2020:16   753 

Beslut – Ansökan om verksamhetsbidrag – Emmaboda PRO 
samorganisation 

Sammanfattning 
PRO är en av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser. Föreningen påverkar 
viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir roligare och mer 
utvecklande.  
PRO är också pensionärernas röst i politiken genom påverkan av beslutsfattare 
och politiska organ i frågor som är viktiga för äldre.  PRO är en partipolitisk och 
religiöst obunden organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna. 
Tillsammans verkar PRO för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk 
trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och 
stimulerande. 

PRO Föreningen Emmaboda bedriver en bred verksamhet som befrämjar 
gemenskap och är till gagn för medlemmar. Ordnar möten, studier och kulturell 
verksamhet. Driver inom samorganisationerna/samrådsgrupp pensionärernas 
intressefrågor. Verkar för en positiv medlemsutveckling genom medlemsvärvning 
och medlemsvård. Handlägger medlemsfrågor i enlighet med riksorganisationens 
beslut och stadgar. 

Ärendets beredning 
Socialnämnden fattar beslut gällande verksamhetsbidrag i maj månad varje år. 
Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek beroende på socialnämndens 
budgetram. 

Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten och ska 
gagna medlemmarna. Bidraget ska inte användas till fasta kostnader. Bidraget kan 
också användas till speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, 
syftet ska då specificeras i ansökan. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan PRO Samorganisation

____ 

Socialförvaltningens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att bevilja Emmaboda PRO Samorganisation ett ekonomiskt bidrag om 3 000 
kronor till  föreningens verksamhet 

____ 



PROTOKOLL 11 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att bevilja Emmaboda PRO Samorganisation ett ekonomiskt bidrag om 3 000 
kronor till  föreningens verksamhet 

____ 

Beslutet skickas till 
Emmabodas PRO samorganisation 



PROTOKOLL 12 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 49  Dnr SN/2020:16   753 

Beslut – Ansökan om verksamhetsbidrag - BRIS 

Sammanfattning 
BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell organisation som erbjuder, genom 
sin stödverksamhet, alla barn och ungdomar i din kommun en möjlighet att 
anonymt och  kostnadsfritt få en stödjande kontakt. Stödverksamheten berör barn 
och ungdomars situation upp till 18 år. 

Verksamheten präglas alltid av ett barnperspektiv och utgår från FN:s 
barnkonvention om barns rättigheter. 

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och 
förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar 
samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. 
Verksamheten ska alltid utgå från barns behov. 

Hösten 2013 professionaliserades BRIS stödverksamhet, vilket innebär att den 
numera bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer. Tack vare förändringen kan 
BRIS erbjuda alla barn i Sverige kvalificerat och utökat stöd. 
BRIS regioner fortsätter det viktiga arbetet med att driva påverkansarbete för att 
förbättra barns villkor samt att, med hjälp av volontärer, informera barn i hela 
landet om deras rättigheter. Regionerna erbjuder även utbildningar och 
föreläsningar till personer som på olika sätt jobbar med barn, baserade på BRIS 
mångåriga erfarenhet av samtal med barn och unga. 

Ärendets beredning 
Socialnämnden fattar beslut angående verksamhetsbidrag i maj månad varje år. 
Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek beroende på socialnämndens 
budgetram. 

Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten, dock ej 
till fasta kostnader, det ska också gagna medlemmarna. Bidraget kan också 
användas till speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, syftet 
ska då specificeras i ansökan. 



PROTOKOLL 13 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
• Ansökan verksamhetsbidrag – BRIS (Barnens Rätt I Samhället)
• BRIS – Resultaträkning
• BRIS – Långsiktig plan
• BRIS – Stadgar
• BRIS – Budget
• BRIS – Budget 2

____ 

Socialförvaltningens ordförande föreslår socialnämnden besluta 

att bevilja BRIS (Barnens Rätt I Samhället) ett ekonomiskt bidrag på 7 000 
kronor till föreningens verksamhet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja BRIS (Barnens Rätt I Samhället) ett ekonomiskt bidrag på 7 000  
kronor till föreningens verksamhet 

____ 

Beslutet skickas till 
BRIS 



PROTOKOLL 14 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 50 Dnr SN/2020:16   753 

Beslut – Ansökan om verksamhetsbidrag – Kvinnojouren 

Sammanfattning 
Kvinnojouren i Kalmar ansöker hos socialnämnden om ekonomiskt bidrag till sin 
verksamhet.  
Kvinnojourens verksamhet erbjuder kvinnor stödsamtal både via telefon och 
personliga möten. Föreningen har jourlägenheter där man tar emot hotade kvinnor 
och barn. Kvinnojouren har telefonjour som är bemannad varje dag. Föreningen 
ordnar även kurser och samtalsgrupper. Även föreläsningar och informationer 
sker till skolor och organisationer. 

Ärendets beredning 
Socialnämnden fattar beslut angående verksamhetsbidrag i maj varje år. 
Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek beroende på socialnämndens 
budgetram. 

Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten och ska 
gagna medlemmarna. Bidraget ska inte användas till fasta kostnader. Bidraget kan 
också användas till speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, 
syftet ska då specificeras i ansökan. 
____ 

Beslutsunderlag 
• Ansökan verksamhetsbidrag – Kvinnojouren Kalmar
• Verksamhetsplan 2020
• Verksamhetsberättelse 2019
• Broschyr – Äkta kärlek

____ 

Socialförvaltningens ordförande föreslår socialnämnden besluta 
att   bevilja Kvinnojouren i Kalmar ett ekonomiskt bidrag på 10.000 kronor till 

föreningens verksamhet 
____ 



PROTOKOLL 15 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut under överläggningarna 

• Socialdemokraterna i Emmaboda kommun yrkar att verksamhetsstödet till
kvinnojouren Kalmar län utökas till 22 000 kronor samt att detta möjliggörs
genom att tillskriva kommunstyrelsen att det utökade medlet tas från
kommunstyrelsens förfogande

• Ordförande yrkar att verksamhetsstödet till kvinnojouren Kalmar län utökas
till 30 000 kronor samt att detta möjliggörs genom att tillskriva
kommunstyrelsen att det utökade medlet tas från kommunstyrelsens
förfogande

Beslutsgång        
Ordförande ställer de inkomna yrkandena mot varandra och finner att nämnden 
bifaller ordförandens förslag  
____ 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja Kvinnojouren i Kalmar ett ekonomiskt bidrag på 10 000  kronor till 
föreningens verksamhet 

att föreslå kommunstyrelsen att verksamhetsstödet till Kvinnojouren i Kalmar 
län utökas till 30 000 kronor och att detta möjliggörs genom att tillskriva 
kommunstyrelsen att det utökade medlet tas från kommunstyrelsens 
förfogande 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kvinnojouren i Kalmar 



PROTOKOLL 16 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 51 Dnr SN/2020:16   753 

Beslut – Ansökan om verksamhetsbidrag – Concept Delectus 

Sammanfattning 
Concept Delectus ser det som sitt huvudsyfte att föreningen ska ge stöd till 
gruppen vuxna livsstilskriminella. Ett mål har varit att utöka och bibehålla våra 
boendeplatser och erbjuda en strukturerad vardag där gemenskapen på föreningen 
är det centrala och där Alkohol- och drogmottagningen och NA/AA-möten samt 
urinprover är naturliga inslag i vardagen. I takt med att de här målen uppnåtts 
under 2018 har kostnaderna för föreningen ökat. Concept Delectus i Kalmar 
kommer att fortsätta och utveckla det kamratstödjande arbetet som bedrivs, att 
vara stöd och förebilder för människor som levt sitt liv i missbruk, kriminalitet 
och det utanförskap de problemen medför. Ett sekundärt behov har uppstått då vi 
har fått hit många ungdomar och yngre missbrukare som söker hjälp. 

Ärendets beredning 
Socialnämnden fattar beslut angående verksamhetsbidrag i maj varje år. 
Socialnämnden fattar beslut om bidragets storlek beroende på socialnämndens 
budgetram. 

Bakgrund 
Socialnämnden betalar ut verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver 
verksamhet som berör socialnämndens område och har medlemmar från 
Emmaboda kommun. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt en styrelse. 
Socialnämnden ställer som krav att bidraget ska användas i verksamheten och ska 
gagna medlemmarna. Bidraget ska inte användas till fasta kostnader. Bidraget kan 
också användas till speciellt ändamål med anknytning till föreningens verksamhet, 
syftet ska då specificeras i ansökan. 
____ 

Beslutsunderlag 
• Ansökan verksamhetsbidrag – Concept Delectus

____ 

Socialförvaltningens beredning föreslår socialnämnden besluta 
att avslå Concept Delectus ett ekonomiskt bidrag till föreningens verksamhet då 

det inte finns någon lokal anknytning i Emmaboda kommun 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  avslå Concept Delectus ett ekonomiskt bidrag till  föreningens verksamhet då 
det inte finns någon lokal anknytning i Emmaboda kommun 
____ 

Beslutet skickas till 
Concept Delectus 



PROTOKOLL 17 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr SN/2020:89   700 

Beslut – Revidering – Arkivbeskrivning för socialnämnden Emmaboda 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Under rubriken organisation och verksamhet står det att ”nämnden fullgör 
kommunens skyldigheter enligt Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) (1992:387) med undantag av verkställighet gällande barn 
och unga som inte fyllt 20 år eller från tidigare eller senare tidpunkt den enskilde 
genomgått gymnasieskola”.  
I och med att socialnämnden övertar ansvaret för verkställighet gällande LSS barn 
och unga, från och med 2020-07-01, tas texten ”med undantag av verkställighet 
gällande barn och unga som inte fyllt 20 år eller från tidigare eller senare tidpunkt 
den enskilde genomgått gymnasieskola”. 

Bakgrund 
Utifrån att verkställigheten för LSS barn och ungdom övergår från 
bildningsförvaltningen till socialförvaltningen 2020-07-01 behöver 
Arkivbeskrivningen för socialnämnden i Emmaboda kommun revideras. 

Beslutsunderlag 
• Arkivbeskrivning för socialnämnden Emmaboda kommun

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna revideringen gällande borttagande av texten ”med undantag av 
verkställighet gällande barn och unga som inte fyllt 20 år eller från tidigare 
eller senare tidpunkt den enskilde genomgått gymnasieskola”, då 
verkställigheten för LSS-barn och ungdom övergår från bildningsnämnden till 
socialnämnden 2020-07-01 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna revideringen gällande borttagande av texten ”med undantag av 
verkställighet gällande barn och unga som inte fyllt 20 år eller från tidigare 
eller senare tidpunkt den enskilde genomgått gymnasieskola”, då 
verkställigheten för LSS-barn och ungdom övergår från bildningsnämnden till 
socialnämnden 2020-07-01 

____ 



PROTOKOLL 18 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr SN/2020:77   700 

Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen 

Svar på frågor från tidigare nämnd 
• Hur fördelas försörjningsstödet inom hushållen?

Svar: Försörjningsstödet delas mellan två parter eftersom politiken har
framför en önskan om denna fördelning. Har familjen bara ett konto
angivet så sätts pengarna in där.

• 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
Svar: V g se § 45 angående Riktlinje och rutin för lex Sarah rapportering

____ 

Frågor till socialförvaltningen med svar direkt 
Gunvor Andersson (S) 

• Varför har omsorgsassistenterna privata kläder, finns inga tvättmöjligheter
på de särskilda boendena?
Svar: Personalen har arbetskläder med logga. Tvättmöjligheter finns.

____ 

Frågor till socialförvaltningen som besvaras vid nästkommande nämnd 
Charlotte Andersson (SD) 

• Vad är det som gör att kommunens trygghetsboende inte innefattar samma
restriktioner som de särskilda boendena?
Svar: Frågan besvaras vid nästa socialnämnd

• Har Emmaboda kommun gjort några krafttag angående egna familjehem
och utsett någon ansvarig för sådan rekrytering?
Svar: Frågan besvaras vid nästa socialnämnd

• Vilka språkkunskaper behöver man besitta i det svenska språket för att få
en anställning i Emmaboda kommuns socialförvaltning (främst vård och
omsorg)
Svar: Frågan besvaras vid nästa socialnämnd

Dragan Pavlovic (S) 
• Det signaleras från många kommuner om att det är högt tryck inom

Individ- och familjeomsorgerna, barn och unga. Många barn mår dåligt
och fler orosanmälningar än vanligt kommer in.
Hur ser det ut i Emmaboda kommun?
Svar: Frågan besvaras vid nästa socialnämnd

____ 

Socialnämnden beslutar 
att frågorna gällande försörjningsstöd, lex Sarah och arbetskläder anses 

besvarade 
        ____ 



PROTOKOLL 19 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr SN/2020:3  700 

Socialförvaltningen informerar 

• Ann-Louise Nylander börjat sin anställning som verksamhet äldreomsorg
och funktionsstöd 2020-05-18

• Integrationsenheten tillhör från och 2020-05-18 Individ- och
familjeomsorgen. Organisationen för IFO kommer att ses över.

• Integrationsenhetens administration flyttar från Glasverket till Storgatan
17. Individ och familjeomsorgen – Vuxen flyttar till Storgatan 17 i slutet
av juli.

• Information om socialförvaltningens arbete med Covid-19
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga socialförvaltningens information till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 20 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-05-20 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 55   Dnr SN/2020:5   700 

Övrigt 

Eva Regin Johnston (M) 
• Information om Sträva – Emmaboda aktivitetsområde

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 
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