
PROTOKOLL 1 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-12-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt möte via Teams, 2020-12-16, kl. 08:00 – 12:00 

Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 
Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Stefan Focic (M) 
Birgitta Gahlin (BA) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande 
Lotta Lejon-Stenberg (S)  
Jan Karlsson (S) 
Gunvor Karlsson (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Charlotte Andersson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Michael Börjesson, förvaltningschef 
Anja Budischewski, aktivitetshandläggare 
Anders Friberg, förvaltningsekonom  

Ajournering: S-gruppen begär ajournering under § 122, 
mellan kl. 09.55 – 10.15 

Utses att justera Lotta Lejon-Stenberg (S) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-12-18 kl. 11:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 120-129 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Stefan Nyström 

justerare 
Lotta Lejon-Stenberg 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-12-16 
Datum för anslags 2020-12-18 Datum för anslags 2021-01-08 
uppsättande nedtagande 
Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift 

Lena Limslätt-Petersson 
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Innehållsförteckning 

§ 120 Tema: Ungdomsgruppen Wolves
§ 121 Ekonomi
§ 122 Socialnämndens avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd - 2021
§ 123 Delegering – Socialnämnden – Personligt förordnande för

enhetschef/socialsekreterare vid Familjerätten Nybro och Emmaboda 
kommuner  - Ulrica Lorentzon 

§ 124 Revidering – Socialnämndens delegeringsordning
§ 125 Socialförvaltningens arbete med Covid-19 år 2020
§ 126 Svar på frågor från socialförvaltningen till socialnämnden
§ 127 Socialförvaltningen informerar
§ 128 Anmälan - Delegationsbeslut
§ 129 Anmälan – Allmänna ärenden
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§ 120 Dnr SN/2020:1   700  

Tema: Ungdomsgruppen Wolves 

Sammanfattning 
Anja Budischewski, aktivitetshandläggare informerar om Ungdomsgruppen – 
Wolves 
Under 2018 uppmärksammade man på Mötesplatsen att det behövdes göra något 
för ungdomar mellan 14-16 år som hade svårt att hitta en plats i samhället. 
En idé växte fram  om att hjälpa dessa ungdomar att hitta ett sammanhang som de 
själva kunde vara med och påverka.  
Målet var att delta i Tough Viking 2020. 11 ungdomar vill vara med i projektet. 
Efter individuella samtal med ungdomarna kring nuläget i skolan, dagliga 
aktiviteter, matvanor, idéer om framtiden och träning så arbetades avtal fram med 
ungdomarna. 
I avtalet ingick dessa punkter 
Skolarbetet skulle skötas, läxhjälp två gånger i veckan i grupp eller individuellt, 
frånvaron skulle reduceras. Gott uppförande och bemötande, inga stölder, vara en 
hjälpande hand. Delta i matlagningskurser med hälsosam mat, hygienregler 
minska rökning och droger. Träna individuellt och gemensamt i gruppen 
Teama genom gruppmöten en gång i veckan där man arbetade fram 
träningsprogram, ta fram loggan och ta ett gemensamt ansvar, respektera, hjälpa 
och peppa varandra, Var med och hjälpa till med att under sommaren på lördagar 
hjälpa till i Caféet på servicehuset Bjurbäcksgatan 46, hjälpa till med Projekt 
Gjutaregatan 

Målet - Tough Viking i Göteborg som skulle genomföras i maj 2020 flyttades på 
grund av corona fram till den 24 oktober. Nio ungdomar och en ledare genomför 
loppet. 

Ungdomarna fick en plats i samhället, ett ökat självförtroende och självkänsla och 
har blivit förebilder för andra. 
4 ungdomar läser till bilmekaniker, 1 ungdom läser till barnskötare 
1 ungdom  läser till snickare, 1 ungdom läser omsorgsprogrammet 
4 ungdomar läser upp betygen 

För att fortsätta med dessa projekt behövs resurser som personal, engagemang och 
pengar.  

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
_____ 
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§ 121 Dnr SN/2020:12   041 

Ekonomi 

Ekonomi – Socialnämnden 

2020-01-01 – 2020-11-30 Utfall Ackumulerad 
budget 

Avvikelse -  
budgetutfall 

Resultat Central verksamhet 7 722 451 9 983 250 2 260 799 
Resultat Individ & 
familjeomsorg 

34 436 193 30 028 333 -4 407 859

Resultat Äldreomsorg 66 207 664 65 669 591 -538 073
Resultat Hälso- och sjukvård 21 919 035 19 676 167 -2 242 868
Resultat Funktionsstöd 59 637 487 51 163 038 -8 474 449
TOTALT 189 922 830 176 520 378 -13 402 451

Prognos för 2020 är minus 7 500 000 kronor. 

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 
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§ 122    Dnr: SN/2021:14   041 

Socialnämndens avgifter inom äldreomsorgen och funktionsstöd – 2021 

Bakgrund 
Socialnämndens avgifter 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. 

Ärendets beredning 
Förslag på avgifter enligt PBB (Prisbasbeloppet) har tagits fram av förvaltningens 
ekonom. 

Konsekvensbeskrivning 
Fördelar är att man får små justeringar årsvis istället för stora justeringar som sker 
mer sällan.  

Sammanfattning 
PBB (Prisbasbelopp) är ett fastställt belopp som används bland annat för 
beräkning av olika avgifter eller förmåner.  
Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget 
enligt bestämmelserna  i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beloppet ändras 
årligen eftersom avsikten med basbeloppen är att de ska spegla och justera för 
inflationen i samhället. Prisbasbeloppet är kopplat till prisutvecklingen i Sverige 
och påverkas av konsumentprisindex. Prisbasbeloppet fastställs årligen av SCB.  
Justeringar görs utifrån det året som avgiften senast justerats framräknat till år 
2021. 
Maxtaxa betyder att det finns ett tak på det pris som får tas ut för en viss 
avgiftsbelagd offentlig tjänst där taxans storlek varierar med inkomsten. 

Avgifterna som förvaltningen föreslår ska beräknas från prisbasbeloppet är de 
avgifter som inte beräknas utifrån maxtaxan. 

Förslag – Nya avgifter 
Avgifter som räknas mot maxtaxa och avgiftsutrymme 

• Tillbehör och komplettering av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per
hjälpmedel

• Rekonditionering – Service av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per
hjälpmedel

• Utbyte av likvärdigt hjälpmedel förbrukat – 200 kr per
hjälpmedel

• Boendestöd utifrån maxtaxa
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Avgifter utanför maxtaxan 
• Madrass till säng – 1400 kr per madrass
• Lånat, ej återlämnat läkemedelsskåp – 800 kr per läkemedelsskåp
• Dosett – 75 kr per dosett

____ 

Beslutsunderlag 
• Förslag – Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd – 2021

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
socialnämndens avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd, som inte 
beräknas utifrån maxtaxan, från och med 2021 beräknas förändring enligt 
prisbasbeloppet utifrån senaste avgiftsjustering 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
socialnämndens förslag på nya avgifter enligt: 
Avgifter som räknas mot maxtaxa och avgiftsutrymme 
• Tillbehör och komplettering av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per

hjälpmedel
• Rekonditionering – Service av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per

hjälpmedel
• Utbyte av likvärdigt hjälpmedel förbrukat – 200 kr per

hjälpmedel
• Boendestöd utifrån maxtaxa

Avgifter utanför maxtaxan 
• Madrass till säng – 1400 kr per madrass
• Lånat, ej återlämnat läkemedelsskåp – 800 kr per läkemedelsskåp
• Dosett – 75 kr per dosett

____ 

Sammanträdet ajourneras på begäran av S-gruppen 

Förslag till beslut under överläggningarna 
S-gruppen: att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
socialnämndens avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd, som inte beräknas
utifrån maxtaxan, från och med 2021 beräknas förändring enligt prisbasbeloppet
utifrån justering av avgifter från 2020.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer besluten mot varandra och finner att socialnämnden bifaller 
beredningens förslag. 
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Omröstning begärs 
Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för beredningen förslag. 
Nej-röst för S-gruppens förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 6 röster för beredningens förslag mot 5 röster för S-gruppens förslag finner 
ordförande att socialnämnden bifaller beredningens förslag att socialnämndens 
avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd, som inte beräknas utifrån maxtaxan, 
från och med 2021 beräknas förändring enligt prisbasbelopp utifrån senaste 
avgiftsjustering. 
____ 

Förslag till beslut under överläggningarna 
En enig socialnämnd bifaller att inte lägga till avgift för boendestöd 2021 utan ge 
uppdrag till socialförvaltningen att genomföra en utredning gällande avgifter för 
boendestöd 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
socialnämndens avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd, som inte 
beräknas utifrån maxtaxan, från och med 2021 beräknas förändring enligt 
prisbasbeloppet utifrån senaste avgiftsjustering  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
socialnämndens förslag på nya avgifter enligt: 
Avgifter som räknas mot maxtaxa och avgiftsutrymme 
• Tillbehör och komplettering av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per

hjälpmedel
• Rekonditionering – Service av förskrivet hjälpmedel – 200 kr per

hjälpmedel
• Utbyte av likvärdigt hjälpmedel förbrukat – 200 kr per

hjälpmedel
Avgifter utanför maxtaxan 
• Madrass till säng – 1400 kr per madrass
• Lånat, ej återlämnat läkemedelsskåp – 800 kr per läkemedelsskåp
• Dosett – 75 kr per dosett

att uppdra till socialförvaltningen, att inför avgiftsjustering 2022, verkställa en 
utredning gällande avgifter för boendestöd 

____ 
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Reservationer 
S-gruppen reserverar sig mot beslutet gällande att avgifter för äldreomsorg och
funktionsstöd, som inte beräknas utifrån maxtaxan, från och med 2021 beräknas
förändring enligt prisbasbeloppet utifrån senaste avgiftsjustering.
____

Beslutet översändes till 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
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§ 123 Dnr SN/2020:48   757 

Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för 
enhetschef/:socialsekreterare vid  Familjerätten Nybro och Emmaboda 
kommuner – Ulrika Lorentzon 

Bakgrund 
2018-12-18 § 129 beslutade socialnämnden i Emmaboda kommun att godkänna 
en gemensam familjerätt mellan kommunerna Nybro och Emmaboda kommuner. 
Denna gemensamma familjerätt kommer att starta upp i mitten av september 2020 
varför socialnämnden behöver delegera arbetsuppgifter till tjänstepersoner vid  
familjerätten. 

Sammanfattning 
Utförandet av dessa arbetsuppgifter vid familjerätten Nybro och Emmaboda 
kommuner förutsätter att samtliga tjänstepersoner personligen har förordnats att 
utföra uppgifter för socialnämnden i Emmaboda kommuns räkning så som 
faderskap, samarbetssamtal, vårdnadsutredningar, avtal om vårdnad, adoption och 
övrig familjerätt. 
____ 

Beslutsunderlag 
• Muntlig information vid sittande bord.

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att enhetschef/socialsekreterare Ulrika Lorentzon anställd vid Familjerätten 
för kommunerna Nybro och Emmaboda förordnas att utföra uppgifter vid 
socialnämnden Emmaboda kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser 

att enhetschef/socialsekreterare  Ulrika Lorentsson i övrigt utför arbetsuppgifter 
för socialnämnden Emmaboda kommuns räkning, med motsvarande ansvar 
och befogenheter som socialsekreterare anställd vid socialförvaltningen i 
Emmaboda kommun 

____ 
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Socialnämnden beslutar 

att enhetschef/socialsekreterare Ulrika Lorentzon anställd vid Familjerätten 
för kommunerna Nybro och Emmaboda förordnas att utföra uppgifter vid 
socialnämnden Emmaboda kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser 

att enhetschef/socialsekreterare  Ulrika Lorentsson i övrigt utför arbetsuppgifter 
för socialnämnden Emmaboda kommuns räkning, med motsvarande ansvar 
och befogenheter som socialsekreterare anställd vid socialförvaltningen i 
Emmaboda kommun 

____ 

Beslutet skickas till 
Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner. 
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§ 124    Dnr SN/2020:142   002 

Revidering – Socialnämndens delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 
Då familjerätten har gått över till en gemensam enhet för Nybro och 
Emmaboda kommuner behöver socialnämndens delegationsordning revideras. 
Det har även gjorts tillägg i delegationsordningen enligt Lagen om Vård av Unga 
(LVU) avseende utreseförbud. Utöver detta har justeringar gällande delegater 
genomförts. 

Kapitel 2 – Barn och ungdom 
2.7 SKL ändras till SKR under anmärkning 
2.9 Texten under anmärkning tas bort 
2.21 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till  annan kommun 

Borttag av delegat – Enhetschef integrationsenheten 
2.23 Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare 

varit familjehemsförälder – B över norm och riktlinjer 
Borttag av delegat – Enhetschef integrationsenheten 

2.30 Tas bort då ärendet står under ärende 2.9 
2.31 Tas bort då ärendet står under ärende 2.9 
2.32 Tas bort då ärendet står under ärende 2.9 
2.33 På grund av borttag av 2.30, 2.31 och  2.32, blir ärendet 2.30 

Kapitel 3 – Vuxen 
3.8 Tillägg av delegat – Handläggare 

Borttag av delegat – 1:e socialsekreterare och Enhetschef för integration 

Kapitel 5 – Lagen om Vård av Unga 
5.9 Borttag av delegat – Socialnämndens utskott 

Tillägg av delegat – Socialnämnden 
Under anmärkning byts ordet omhändertagande ut till umgänge 

5.10 Borttag av delegat – Socialnämndens utskott 
Tillägg av delegat – Socialnämnden  
Under anmärkning byts ordet omhändertaganden ut till den unges 
Vistelseort 

5.25 Tillägg av ärende – Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om utrese- 
 förbud 
Delegat – Socialnämndens utskott 

5.26 Tillägg av ärende – Prövning om utreseförbud ska upphöra 
Delegat – Socialnämndens utskott 

5.27 Tillägg av ärende – Beslut om upphörande av reseförbud 
Delegat – Socialnämndens utskott 

5.28 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
Delegat – Socialnämndens utskott 

5.29 Beslut om tillfälligt utreseförbud ska upphöra 
Delegat – Socialnämndens utskott 
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5.30 Beslut om tillfälligt undantag från utreseförbud 
Delegat – Socialnämndens utskott 

Kapitel 7 – Familjerätt 
7.2 Tillägg av delegat – Enhetschef 
7.4 Tillägg av delegat – Enhetschef 
7.5 Tillägg av delegat – Enhetschef 

Beslutsunderlag 
• Socialnämndens delegationsordning

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att godkänna reviderad Delegationsordning - Socialnämnden 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna reviderad Delegationsordning - Socialnämnden 

____ 



PROTOKOLL 13 (20) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-12-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 125   Dnr SN/2020:74   770 

Socialförvaltningens arbete med Covid-19 år 2020 

Bakgrund 
Socialnämnden är den nämnd i Emmaboda kommun som är ytterst ansvarig för 
den kommunala vården och omsorgen, patientsäkerheten samt har 
arbetsmiljöansvaret för anställda i förvaltningen. 
Kommunledningskontoret och kommunens krisledning ansvarar för information 
ut till allmänheten gällande Covid-19. 
I mars månad 2020 blev vi alla varse om den pandemi som sedan dess styrt stora 
delar av vårt arbete. 
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd  och 
Beredskap har varit de myndigheter som nationellt givit oss riktlinjer att följa. I 
Kalmar län har länsstyrelse, Region Kalmar, med flera instanser arbetat tätt 
tillsammans med länets kommuner. Varje vecka har krisledning och olika 
tjänstepersoner haft möte med dem för att hämta och lämna information om läge 
och behov. 
Region Kalmars enheter för vårdhygien och smittskydd har tagit fram rutiner för 
kommunal vård och omsorg som vi har haft att följa beträffande hygienrutiner, 
skyddsutrustning, smittspårning, förhållningssätt, provtagning och mycket mer 
därtill. Allteftersom har dessa rutiner uppdaterats och förändrats, beroende på 
förändrade restriktioner och rekommendationer. 
Socialförvaltningen har aldrig haft för avsikt att frångå Regionens framtagna 
rutiner i något avseende. 

Arbetets gång 
Från 16 mars till 28 oktober har socialförvaltningen haft samverkansmöte av olika 
slag, flera gånger i veckan med länsstyrelsen och Regionen, lokala möten med 
ledningsgrupp och chefsgrupper i olika konstellationer. 
Från 29 oktober har det varit lokala samverkansmöten dagligen , 7 dagar i veckan. 
Socialförvaltningens lokala pandemiplan uppdaterades, och socialnämnden 
informerades därefter, med efterföljande planering för hur ett utbrott i vår 
verksamhet ska kunna hanteras. 
De olika verksamheterna gör riskanalyser dagligen utifrån lägesbilden, samt att 
vissa större kartläggningar har gjorts.  
Varje onsdag rapporteras nuläge med antal smittade och misstänkt smittade, 
personalresurser och tillgång till skyddsmaterial till Socialstyrelsen. 
Glädjande nog har rapporterna varit ”Ingen smitta” ända fram till den 30 oktober. 

Evakueringsboende 
Ingen kunde sia om hur många personer som skulle komma att drabbas, och hur 
många patienter som skulle kunna vårdas på våra sjukhus. Likt många andra 
kommuner riggade vi för ett så kallat evakueringsboende för att kunna ta emot 
Covid-smittade personer från sjukhuset, men också om enskilda i flera olika 
områden drabbades samtidigt. Det skulle kräva stora personalresurser i varje 
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område, varför omsorgspersonalen blev tillfrågad om intresse av att  arbeta i enhet 
med Covid-smittade fanns. Många omsorgsassistenter anmälde sitt intresse, några 
av kommunens sjuksköterskor anordnade utbildning i Covid-vård och hur man på 
ett säkert sätt hanterar skyddsutrustning.  
Denna utbildning upprepades under sommar och höst, och finns tillgänglig för 
alla, att hämta upp i det lokala intranätet. 

Utbildning 
Sedan flera år har hemsjukvården i samband med delegering och den klarlagda 
rutin som finns i samband med det, föreläst om hygienriktlinjer – lika så även i 
samband med semesterintroduktion inför varje sommar – så har det avsatts tid för 
information kring hygien - god baskunskap ska finnas i kommunen – tillika 
undervisnings PowerPoint i vårt ledningssystem 
När spridningen av Corona berörde vår kommun – så tog Socialförvaltningen via 
socialchef ett skyndsamt beslut att ingen personal fick arbeta utan att få till sig de 
uppdaterade riktlinjerna kring hygienrutinerna – samt hur skyddsutrustning ska 
hanteras och bäras – även kasseras.  
Vid hemsjukvårdens samtliga utbildningstillfälle har det förevisats hur man hittar 
dessa riktlinjer. 
Regionen utbildade ansvariga sjuksköterskor från hemsjukvården– 7 april -  som 
sedan fick uppdraget att föra informationen vidare. Emmaboda kommun deltog 
med två sjuksköterskor 
Hemsjukvården startade upp sitt utbildningsuppdrag med att alla chefer gick 
utbildningen 
Därefter utbildades representanter från varje omsorgs/hemtjänst geografiska 
områden samt även personliga assistenter tillika fackliga representanter. Dessa 
utbildningar genomfördes  på plats mellan 27 april och 5 maj  
Därefter har det på plats utförts ytterligare 9 utbildningar samt 6 
utbildningstillfälle  semesterpersonal, Samtliga utbildningar ute hos verksamheten 
Därefter har hemsjukvården haft flera utbildningar digitalt – Samt PP material 
med föreläsningsmaterial som ständigt uppdateras och  finns tillgängligt för alla i 
Socialförvaltningen i ledningssystem. 
Vecka 48 har dessutom tre stora repetitionsutbildningar genomförts via teams och 
samtlig personal i omsorgen/hemtjänsten har fått möjlighet att delta. 
Sjuksköterskorna har dessutom haft en stor belastning på telefon och efter bästa 
förmåga försökt att besvara alla frågor 

Skyddsutrustning 
Från den första dagen vi insåg att vi har en pandemi började arbetet med att 
anskaffa den skyddsutrustning som Folkhälsomyndigheten och Region Kalmar 
anmodade oss att använda utifrån basala hygienrutiner och som skydd vid 
droppsmitta. Emmaboda kommun liksom övriga Sverige och världen var dåligt 
rustade med munskydd och visir. Handskar och förkläde fanns, eftersom det ingår 
i basala hygienrutiner. Handsprit och ytdesinfektion fanns , men vi insåg att 
behovet skulle öka. Inköp, logistik, förvaring, distribution med mera blev ett stort, 
långdraget och tidskrävande arbete. Strängt regelverk som styr denna hantering 
krävde inhämtande av kunskap och letande efter lämpliga lokaler. 
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Samverkan mellan kommunerna som var varandra behjälpliga, leverantörer som 
tog ansvar, gjorde att vi snabbt kunde se till att skyddsutrustning enligt riktlinjer, 
kom på plats till våra verksamheter, tillsammans med skrivna rutiner för 
hantering. 

Avfallshantering 
I samband med planeringen av evakueringsboende tog Emmaboda energi AB 
kontakt med socialförvaltningen för att säkra upp hantering av avfall. Enligt VD 
på Emmaboda Energi var vi då överens om att avfall ska hanteras som ordinärt 
hushållsavfall. 
I samband med utbrott av Covid-19 på Alsbovägen, ställde företaget som hanterar 
avfall(inte längre Emmaboda energi), ett krav på att engångsmaterial och avfall 
som är nedsmutsat av synliga kroppsvätskor, som kommer från personer med 
Covid-19 på det särskilda boendet, ska separeras från hushållssopor och förvaras i 
särskilda kärl för avhämtning av Stena Recycling. Innan detta krav kunde 
verkställas för deras skull, blev det som följd en ansamling av icke avhämtat 
avfall. 

Sommaren 
Vår riskbedömning inför sommaren, om att vi troligen skulle drabbas av smitta i 
verksamheterna när vi har många vikarier, outbildade vikarier, kanske värmebölja, 
många sjuka som skrivs ut från sjukhuset osv, kom på skam. 
Våra vikarier och hårt arbetande ordinarie personal skötte arbetet med att 
förebygga smitta med bravur. Vi kunde fortsätta att rapportera ” Ingen smitta” till 
myndigheterna, ända fram till den 30 oktober. 

Nuläge 
Den 28 oktober testades en personal positiv Covid- 19 i Algutsboda 
serviceområde. Smittspårning av samtliga enskilda på Alsbovägen 1 och personal 
påbörjades den 29 oktober. 
Den 30 oktober påvisades Covid-19 hos en enskild, boende på gruppboendet. 
Isolering av den enskilde med rutiner för skyddsutrustning påbörjades. I snabb 
följd kom resultat positiv Covid-19 för flera av de enskilda på gruppboendet. 
Lämpligheten i att flytta personer med demensdiagnos och pågående smitta 
bedömdes som olämplig, liksom de personer som inte fått svar på sina tester, 
varför personal på enheten får fortsätta att ge vård och omsorg åt de enskilda, och 
arbeta efter rutiner för Covid-19 smitta. Det är svårigheter att hjälpa personer med 
demensdiagnos att förstå instruktioner och är en stor utmaning som kräver goda 
kunskaper och skicklighet. 
Vi visste heller inte då vilka fler enskilda som kunde bära på smittan, spårningen 
gjordes på samtliga enskilda, och kunde i princip slutat med att alla var bärare av 
Covid-19.Idag vet vi att det tack och lov inte var fallet. 
Regionens Personal från vårdhygien kom på besök den 2 november för att se hur 
verksamheten har organiserats utifrån att förhindra smittspridningen. En lägenhet i 
anslutning till gruppboendet gjordes om till personalens omklädningsrum, man 
ordnade så att smutsigt och rent gods kunde skiljas åt. Vårdhygien bedömde att det 
var väl organiserat, och att personalen hade korrekta rutiner. Man passade också 
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på att förevisa hantering av skyddsutrustning som repetition, samt svarade på 
frågor från personalen. 
När ytterligare en enskild hade insjuknat, kunde lägenheten inte längre vara 
avskild från enheten för personalens behov. Därför ställdes en arbetsbod upp 
utanför enheten för personalens ombyte och hygien den 6 november. 
Den 6 november kom personal från andra område för att arbeta på boendet och 
avlöste den personal som sedan den 30 oktober fått gå på knäna. Vi hoppas nu att 
den personalgruppen inte blivit slutkörd av att arbeta på boendet med Covid-vård. 
Enhetschefen såg också att andra åtgärder behövdes för att hemtjänstgrupperna 
skulle få bättre förutsättning att hålla det avstånd som krävs även mellan personal. 
En lokal i närheten iordningställdes snabbt för detta ändamål. 

Framåt 
Förhoppningar finns att pandemin ska plana ut, och tid för återhämtning för alla, 
både omsorgspersonal och chefer och övrig personal som har arbetat hårt på olika 
sätt. Samtalsstöd kommer att erbjudas via företagshälsovården. 
I händelse av nya utbrott av smitta kommer våra erfarenheter att vara till hjälp för 
hantering på ett Särskilt boende. 
Om en enskild i ordinärt boende blir smittad får en individuell planering vara 
grund för hur det ska hanteras på bästa sätt. 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet  

att Charlotte Anderssons (SD) frågor, vid socialnämnden 2020-11-18 § 116, 
anses besvarade 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

att Charlotte Anderssons (SD) frågor, vid socialnämnden 2020-11-18 § 116, 
anses besvarade 

____ 
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§ 126 Dnr SN/2020:77   700 

Svar på frågor från socialförvaltningen till socialnämnden 

Charlotte Andersson (SD) 
Fråga:  Se protokoll från socialnämnd 2020-11-18 § 116 gällande hanteringen av 

Covid-19 på särskilda boendet i Algutsboda 
Svar: För svar se § 125 i detta protokoll 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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§ 127 Dnr SN/2020:3   700 

Socialförvaltningen informerar 

• Ansträngd situation på Individ- och familjeomsorgen inom barn- och
familj. Klar ökning av orosanmälningar under hösten.

• Personalen inom ekonomiskt bistånd – Byter lokal till Tulpanen.
Personal inom barn och unga på integrationsenheten flyttas ner till ”IFO-
huset”.

• E-tjänst inom försörjningsstöd startar och blir ett led i Emmaboda-
processen.

• Planering för att kunna arbeta med personer på hemmaplan för att minska
placeringar

• Vaccinationer – planen är att vara igång 2021-01-10 beroende på hur
mycket vaccin som levereras. Personer i särskilda boenden samt personer
som har hemtjänst och personal som arbetar med dessa personer kommer
att först vaccineras

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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§ 128 Dnr SN/2020:10   002 

Anmälan - Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden 
2020-11-01 – 2020-11-30 

Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2020-11-01 – 2020-11-30 

Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2020-11-01 – 2020-11-30 

Delegationsbeslut socialnämndens utskott 
2020-11-01 – 2020-11-30 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2020-11-01 – 2020-11-30 till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
2020-11-01 – 2020-11-30 till protokollet 

____ 
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§ 129 Dnr SN/2020:2   700 

Anmälan allmänna ärenden 

• Krisledningsnämnd 2020-11-03 § 48 – Ordförandebeslut – Stängning av
särskilda boenden

• Krisledningsnämnd 2020-11-16 § 55 – Stängning av viss kommunal
verksamhet, avrådan från besök på särskilda boenden

• Krisledningsnämnd 2020-11-16 § 57 – Distansarbete Emmaboda
kommunkoncern

• Krisledningsnämnd 2020-11-16 § 60 – Stängning av kommunkontoret
• Kommunstyrelsen 2020-12-01 § 149 – Emmabodaprocessen en väg till

arbete eller studier

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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