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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-12-14

 
Sammanträde med  Socialnämnden 
 
Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 09:00 
 
Beslutande 

Ledamöter Markus Kyllenbeck, (M), ordf 
Jan Nilsson, (C) 
Ann-Charlotte Käck-Karlsson, (S) 
Marie-Louise Gunnarsson, (M) 
Birgitta Liljerås Larm, (KD) 
Verniza Gasibara, (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Pia Schelin, (S)  

 
Övriga närvarande  

Ersättare Martina Nord, (C) 
Arne Carlsson, (L) 
Elisabeth Werner, (SD) 

 
Tjänstepersoner Gunilla Bergdalen, sekreterare 

Catharina Tingvall, t f socialchef 
Simon Lennermot, bitr ekonomichef  

 
Övriga 
 
Utses att justera Ann-Charlotte Käck-Karlsson 
 
Justeringens plats  Sociala sektorn 2022-12-20   Paragrafer 26-29 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   …………………………………………… 

  Gunilla Bergdalen 
 
 
 
 Ordförande   …………………………………………… 
 Markus Kyllenbeck 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Ann-Charlotte Käck-Karlsson 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-12-14 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Sociala sektorn 
 
Datum då anslag  2022-12-21 Datum då anslag  2023-01-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Gunilla Bergdalen 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 26 Godkännande av föredragningslistan   

§ 27 Bidrag till brukarorganisationer och intresseföreningar inom social 
verksamhet 

2022/124  

§ 28 LVM-LVU beredskap 2023 2022/146  

§ 29 Anmälningsärende   

 



 
EKSJÖ KOMMUN 
 
Socialnämnden    

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-12-14

 
  

SocN § 26 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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SocN § 27 Bidrag till brukarorganisationer och 
intresseföreningar inom social verksamhet 
Dnr Socn 2022/124 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att fastställa redovisat förslag till hyres- och verksamhetsbidrag för 2023. 

Ärendebeskrivning  
Socialnämnden avsätter årligen medel för verksamhets- och hyresbidrag till 
brukarorganisationer och intresseföreningar inom social verksamhet. Riktlinjer för 
ansökan och tilldelning av medel antogs 2014. Grundvillkoren enligt riktlinjerna 
ska vara uppfyllda och bidrag kan ges till verksamhet och hyror. För att bedöma 
om socialnämnden ska stödja en förening med verksamhetsbidrag kommer 
föreningens verksamhet och vad verksamhetsbidraget ska användas till att sättas i 
relation till socialnämndens prioriterade mål och åtaganden. Lokalbidrag kan ges i 
följande former: 

a) Subventionerad hyra i kommunägda lokaler 
b) Subventionerad hyra av kommunen hyrd lokal 
c) Bidrag till föreningsägd eller hyrd lokal 

 
Ansökan ska ha inkommit senast 30 oktober. 

Samtliga föreningar som ansökt om bidrag uppfyller grundvillkoren och deras 
verksamheter stämmer överens med de övergripande målen i riktlinjerna. Alla 
föreningar har inte använt framtagen ansökningsblankett och därför saknas vissa 
uppgifter. Föreningarna är dock kända av socialberedningen sedan tidigare. 

Utdelning till föreningarna:  
Tillbaka till Livet (TTL): 20 000 kronor i lokalbidrag. 
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning (FUB): 14 000 
kronor i lokalbidrag. 
Kvinnojouren Linneorna: 109 000 kronor i lokal och verksamhetsbidrag. 
Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR): 18 000 kronor i lokalbidrag. 
Anonyma Alkoholister (AA): 18 000 kronor i lokalbidrag. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare Gunilla Bergdalen, 2022-11-21 
Ansökningar från föreningar 
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Utdrag:  
Sökande föreningar 
Sektorsekonom 
Ekonomiassistent 
Utvecklingsledare 
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SocN § 28 LVM-LVU beredskap 2023 
Dnr Socn 2022/146 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna plan för beredskap för perioden 2023-01-02—2023-02-12. 

Ärendebeskrivning  
Planering av beredskap enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) för 
2017.  

Nämndens ledamöter har beredskap för LVM-LVU. Socialjouren kontaktar 
nämndens ledamöter med information och genomgång av ärende då det behövs 
en digital signering för beslut. 

Veckor Namn   Telefonnummer 
1 och 2 Marie-Louise Gunnarsson  076-311 06 21 
3 och 4 Mattias Granath  073-821 48 00 
5 och 6 Rozita Hedqvist  073-806 96 33
  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av Gunilla Bergdalen, utvecklingsledare, sociala sektorn, 2022-11-
25. 
  
      

Utdrag:  
Funktionschef IFO 
Höglandets socialjour 
Verksamhetsutvecklare IFO 
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SocN § 29 Anmälningsärende 
 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att följande ärende anmälts, samt 
 
att t f socialchef kontaktar primärvårdschef och därefter samlar nuvarande och 
tillträdande presidium gemensamt för att hantera frågan om palliativ vård. 

Ärendebeskrivning  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har meddelat beslut i den tillsyn som 
genomförts av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre 
som drivs av Eksjö kommun. IVO konstaterar följande brister:  
 
• den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för 
arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning. 

• dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en 
kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård. 

• läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt. 

• personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till 
information om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras 
inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen.  
 
Svar ska lämnas till IVO senast 2023-02-06. Sociala sektorn har fått uppskov till 
2023-02-10. 
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