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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-11-18

 
 
Sammanträde med  Socialnämnden 
 
Plats och tid Bryggaren, Förvaltningshuset, plan 1, kl. 9:00 
  
Beslutande 

Ledamöter Marie-Louise Gunnarsson, (M), ordf 
Kjell Axell, (S)* 
Jan Nilsson, (C)* 
Tomas Erazim, (M) 
Birgitta Liljerås Larm, (KD)  

 
Tjänstgörande ersättare Mattias Granath, (S)*  

Felizia Petersén Dambo, (S)* 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Martina Nord (C)* 
Monica Mimer, (M)* 
Elisabeth Werner (SD)* 

 
Tjänstemän Gunilla Bergdalen, sekreterare 

Patrik Hedström, socialchef 
Carina Andersson, funktionschef *, §§ 29–30 
Andreas Wigren, sektorsekonom * 
Åsa Löfkvist, verksamhetsutvecklare*, §§ 29–30 
    *Deltar digitalt via Net-Publicator 

 
Övriga   
      
Utses att justera Jan Nilsson 
 
Justeringens plats      Paragrafer 28–52 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Gunilla Bergdalen 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Marie-Louise Gunnarsson 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Jan Nilsson 
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  Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  2020-11-18 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-11-18 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Sociala sektorn 
 
Datum då anslag  2020-11-23 Datum då anslag  2020-12-15 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Gunilla Bergdalen 
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EKSJÖ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  2020-11-18 

 
Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 Upprop   

 Val av justerare   

§ 28 Godkännande av föredragningslistan  5 

§ 29 Revidering 2020 av Socialnämndens delegationsordning nr 11 
191001 

2020/21 6 
- 
8 

§ 30 Återrermiss Revidering 2020 av Socialnämndens 
delegationsordning nr 11 191001 

2020/21 9 
- 
10 

§ 31 Donationsfonder 2020 2020/81 11 

§ 32 Donationsfonder 2020 2020/81 12 

§ 33 Donationsfonder 2020 2020/81 13 

§ 34 Donationsfonder 2020 2020/81 14 

§ 35 Donationsfonder 2020 2020/81 15 

§ 36 Donationsfonder 2020 2020/81 16 

§ 37 Donationsfonder 2020 2020/81 17 

§ 38 Donationsfonder 2020 2020/81 18 

§ 39 Donationsfonder 2020 2020/81 19 

§ 40 Donationsfonder 2020 2020/81 20 

§ 41 Donationsfonder 2020 2020/81 21 

§ 42 Donationsfonder 2020 2020/81 22 

§ 43 Donationsfonder 2020 2020/81 23 

§ 44 Donationsfonder 2020 2020/81 24 

§ 45 Donationsfonder 2020 2020/81 25 

§ 46 Donationsfonder 2020 2020/81 26 

§ 47 Donationsfonder 2020 2020/81 27 

§ 48 Donationsfonder 2020 2020/81 28 
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  Sammanträdesdatum 
Socialnämnden  2020-11-18 
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§ 49 Donationsfonder 2020 2020/81 29 

§ 50 Donationsfonder 2020 2020/81 30 

§ 51 Donationsfonder 2020 2020/81 31 

§ 52 Donationsfonder 2020 2020/81 32 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Socialnämnden   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-11-18

 
  

SocN § 28 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
 
Ärendebeskrivning  
Ärende 28 Anmälningsärende utgår.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 29 Revidering 2020 av Socialnämndens 
delegationsordning nr 11 191001 
Dnr Socn 2020/21 

Beslut  
Socialnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar  

att i ärenden som anges i bilagan som är så brådskande att socialnämndens beslut 
inte kan avvaktas förordna om samt delegera beslutanderätten till  

 Marie-Louise Gunnarsson 
 Kjell Axell 
 Jan Nilsson 
 Ann-Charlotte Käck-Karlsson 
 Tomas Erazim 
 Birgitta Liljerås Larm 

 
 samt 

att socialnämndens delegationsordning revideras och kompletteras enligt förslag/ 
bilaga. 

Ärendebeskrivning  
Ibland är det inte möjligt att invänta socialnämndens beslut. Ordföranden i 
nämnden får i dessa fall fatta beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (KL). 
Socialnämndens har också möjlighet att delegera beslutanderätt i brådskande 
ärenden till ledamöter i nämnden som vid dessa tillfällen kan gå in och fatta beslut 
i ärenden enligt socialtjänstlagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
och lag om vård av missbrukare i vissa fall. 

Från denna möjlighet att delegera beslutanderätten finns i 6 kap. 38 § KL dock 
inskränkningar av ärenden som inte får delegeras. Nämnden får enligt denna 
bestämmelse bland annat inte delegera beslutanderätt i ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt.  
 
Självklart är det så att behovet av att kunna fatta beslut om ett omhändertagande 
kan vara brådskande och att det inte alltid är möjligt att avvakta att nämnden 
sammankallas. Därför får ordföranden, enligt 6 § andra stycket LVU och 13 § 
andra stycket LVM, fatta beslut om omedelbart omhändertagande när nämndens 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

beslut inte kan avvaktas, och nämnden har även möjlighet att förordna någon 
annan ledamot att besluta om omhändertagande i sådant fall. 
 
Ett förordnande enligt 6 § andra stycket LVU och 13 § andra stycket LVM skiljer 
sig från delegation på så sätt att det måste anges vem förordnandet avser. Ett 
beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU och 13 § LVM får i 
brådskande fall fattas av ordföranden eller av en annan ledamot som nämnden 
förordnat. Men ett sådant förordnande får inte, som vid delegation, endast ange 
att den som innehar viss befattning i nämnden är behörig att fatta ett sådant 
beslut, utan måste ange en namngiven person. Det är inte heller tillräckligt att i 
delegationsordningen ange att den som har en viss befattning är behörig att fatta 
beslut i saken enligt en av ordföranden fastställd tjänstgöringsplan. 
Ett förordnande av detta slag kan dessutom endast ges till ordinarie ledamöter 
och inte till ersättare.  

Det finns situationer då beslut inte kan avvaktas även om det inte handlar om ett 
omedelbart omhändertagande enligt LVU eller LVM. I dessa ärenden finns 
aktuellt och giltigt samtycke som garanterar behövlig vård men placeringen 
behöver ändå kunna verkställas omgående och innan nämnden kan fatta beslutet. 
Det kan även handla om beslut om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 2 § 
socialtjänstlagen  
Ärenden där detta kan bli aktuellt är: 

- beslut om placering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
- beslut om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen 
- beslut enligt 9 § punkt 8 LSS om boende för barn och ungdomar som 

behöver bo utanför föräldrahemmet, vid boende som inte ägs av Eksjö 
kommun samt  

- beslut enligt 9 § punkt 9 LSS om boende för vuxna som behöver bostad 
med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, vid 
boende som inte ägs av Eksjö kommun. 

Slutsats 
Med anledning av ovanstående beskrivning som bygger på aktuell lagstiftning, 
omvärldsbevakning och utlåtande från JO behöver socialnämndens 
delegationsordning ändras och kompletteras enligt bilaga och Kommunstyrelsen 
behöver föreslås besluta att, i ärenden som är så brådskande att socialnämndens 
beslut inte kan avvaktas, förordna om samt delegera beslutanderätten till vissa 
ledamöter. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare Åsa Löfkvist från 2020-10-20 
Socialtjänstlagen 10 kap. 4 § 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga  
6 § Kommunallagen 6 kap. 38 §   
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Utdrag:  
Kommunfullmäktige 
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 30 Revidering 2020 av Socialnämndens 
delegationsordning nr 11 19-10-01 
Dnr Socn 2020/21 

Beslut  
Socialnämnden beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att socialnämnden ska vara beslutande avseende ärenden om 
ansökan till förvaltningsrätten om utreseförbud enligt 31 b § Lagen om vård av 
unga (LVU), omprövning och upphörande av utreseförbud enligt 31 c § LVU, 
beslut om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU, upphörande av tillfälligt 
utreseförbud enligt 31 g § LVU och undantag från utreseförbud enligt 31 i § LVU,  
 
att beslutanderätten delegeras till ordförande i socialnämnden eller annan ledamot 
som socialnämnden förordat i ärenden om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § 
LVU och upphörande av tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU som är så 
brådskande att socialnämndens beslut inte kan avvaktas, samt  
 
att besluta att godkänna nytt tillägg avseende delegation och tillägg av beslut i 
socialnämndens delegationsordning Nr 11–2020 som detta innebär. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-03 § 272 att återremittera ärendet och att-
satserna för att utreda hantering av delegat enligt LVU.  

Justitieombudsmannen (JO) beskriver delegation och förordnande på följande 
sätt:  
-Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste ange 
vem förordnandet avser. Det krävs att ledamoten namnges och det är inte 
möjligt, som är fallet när det gäller delegation, att endast ange att den som innehar 
en viss befattning i nämnden är behörig att fatta ett beslut i saken.  
-I delegationsordningen kan det inte stå att rätten att besluta om omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU i brådskande ärenden är delegerad. Istället 
handlar det om en möjlighet att förordna en ledamot att fatta beslut om 
omedelbart omhändertagande när socialnämndens beslut inte kan avvaktas. I 
dessa fall är det inte fråga om delegering i den mening som avses i kommunallagen 
-Ett förordnande av detta slag kan dessutom endast ges till ordinarie ledamöter 
och inte till ersättare. 

Enligt dom från JO Tierps kommun Dnr 2019–1011 kan beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU i brådskande fall fattas av ordföranden eller av 
en annan ledamot som nämnden förordnat.  
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

-Rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU 
får inte delegeras till en enskild ledamot (se 6 kap. 38 § kommunallagen, och 10 
kap. 4 § socialtjänstlagen).  
-Socialnämnden har dock enligt 6 § andra stycket LVU möjlighet att förordna en 
ledamot att, vid sidan av ordföranden, fatta beslut om omedelbart 
omhändertagande när nämndens beslut inte kan avvaktas. 
-Ett sådant förordnande får inte; som vid delegation; endast ange att den som 
innehar viss befattning i nämnden är behörig att fatta ett sådant beslut, utan måste 
ange en namngiven person.  

Beslutsunderlag  
Beslut Kommunstyrelsen 2020-11-23 
Tjänsteskrivelse Delegation av beslutanderätt i ärenden om utreseförbud enligt lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), från Åsa Löfkvist, 
verksamhetsutvecklare, sociala sektorn, 2020-10-02 
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 4/ 2020 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vår av unga (LVU) 
  
      

Utdrag:  
Kommunstyrelsen 
Funktionschef IFO
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 31 Utdelning ur August Anderssons 
donationsfond 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ur August Anderssons 
donationsfond. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 5 724 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt fondens stadgar som är från 1922 skall medel fördelas till hederliga och 
välkända fattiga personer inom Eksjö landsförsamling.  

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 32 Utdelning från Regementsläkare P I 
D:Son Aschans och Emma Sofia Schmitterlöfs 
donationsfond 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning från Regementsläkare P I D:Son Aschans och 
Emma Sofia Schmitterlöfs donationsfond. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns 34 179 kr att dela ut. 

Fondens stadgar, som är från 1941, säger att ränta skall delas ut till åldersstigna, 
medellösa och välkända kvinnor och män i Eksjö. Den som en gång erhållit medel 
ur fonden ska till sin död åtnjuta understöd från fonden om inte nya 
omständigheter uppstå. 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
 
      

Utdrag:  
Ekonomiavdelningen 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 33 Utdelning ur Clara Cederqvists 
donationsfond 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ur Clara Cederqvists donationsfond. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 9 514 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt fondens stadgar som är från 1926 skall medel fördelas till fattiga, välkända 
och redbara personer inom Eksjö landsförsamling. 

 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 34 Utdelning ur Borgmästare Erik Rickard 
Holms fond 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ur borgmästare Erik Rickard Holms 
fond. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 4 596 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt fondens stadgar som är från 1892 skall medel fördelas till något för staden 
nyttigt ändamål, dock inte till bestridande av löpande utgifter.  

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18
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SocN § 35 Utdelning ur Amanda Carlbergs fond 
2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ur Amanda Carlbergs fond. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 6 589 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt fondens stadgar som är från 1906 skall medel fördelas till behövande, goda 
och snälla personer i Eksjö stad.  

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 36 Utdelning ur tullöverkontrollören Oskar 
Lagergrens donationsfond 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning ur tullöverkontrollören Oskar Lagergrens 
donationsfond. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns 3 133 kr att dela ut.  

Enligt testamente ska hälften av avkastningen tilldelas äldre, behövande, välkända 
och ordentliga kvinnor eller män i Eksjö stad eller Eksjö socken.  Andra hälften 
skall användas till främjande och understöd av handel och industri i Eksjö stad, 
även till stadens utveckling i yttre hänseende såsom anläggning, förskönande och 
förbättring av parker, kyrkogård o dyl, samt till underhåll för all framtid av min 
gravplats på Eksjö kyrkogård. 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 37 Utdelning ur Annette WIlhwlmina von 
Liewens donation 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ur Annette Wilhelmina von Liewens 
donation. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 2 944 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt testamente som är från 1860 skall medel fördelas till flickor 16–20 år som 
utmärker sig för flit och gott uppförande. 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 38 Utdelning ur Mina Lindgrens julgåva 
2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ur Mina Lindgrens julgåva. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 23 249 kronor att fördela. 21 100 
kr kommer att delas ut och 2 100 kr ska återföras till fonden på grund av felaktig 
utdelning 2019. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt testamente som är från 1926 skall medel fördelas till fattiga, välkända och 
redbara personer inom Eksjö landsförsamling.  

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 39 Utdelning ur Ljungbergska fonden 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ur Ljungbergska fonden.  

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 9 670 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt fondens testamente som är från 1866 skall medel fördelas till s k frisängar, 
där fattiga behövande kunna erhålla sjukvård utan betalning, läkarvård, medicin, 
föda jämte alla sjukvårdsanstalters förmåner.   

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande

19



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 40 Utdelning ur Jenny och Axel Petris 
fond 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

Att godkänna förslag på utdelning av kapital ur Jenny och Axel Petris fond 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 3 904 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt fondens gåvobrev som är från 1909 skall medel fördelas till behövande, väl-
fredjade och aktningsvärda personer, män eller kvinnor som under någon längre 
tid idkat borgerlig näring i Eksjö. 

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 41 Utdelning ur Pettersson-Lindbladska 
fonden 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ur Pettersson-Lindbladska fonden. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 6 755 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt fondens testamente som är från 1925 skall medel fördelas till behövande 
personer, i första hand åldringar samt vidare sådana som stått i släktskap med 
underofficerare eller manskap vid Smålands Husarer.  inom Eksjö 
landsförsamling.  

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 42 Utdelning av kapital ur Herman 
Rickards minnesfond 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ur Herman Rickards minnesfond. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 16 788 kronor att fördela. 15 700 
kronor kommer att delas ut och 1000 kr kommer att återföras till fonden på grund 
av felaktig utdelning 2019. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt fondens stadgar som är från 1959 skall medel fördelas till hjälp åt sjuka, 
lytta, fattiga eller vid katastroffall behövande, mantalsskrivna personer inom Eksjö 
stad. Åldersstigna personer, samt med donatorn besläktade fränder, har företräde 
till utdelning ur fonden.  

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 43 Utdelning ur Samfond 1- fond för 
behövande i Eksjö kommun, Eksjödelen 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

Att godkänna förslag på utdelning ur Samfond 1-fond för behövande i Eksjö 
kommun Eksjödelen 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 3 954 kronor att fördela. 
 
Ändamålet är att ge stöd till behövande inom ovan angivna användningsområde. 
 
Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 
Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande

23



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 44 Utdelning ur Samfond 2- fond för 
behövande i Eksjö kommun- Edshult, Hult, 
Höreda och Mellbydelen 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ur Samfond 2-fond för behövande i 
Eksjö kommun- Edshult, Hult, Höreda och Mellbydelen. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 8 684 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Ändamålet är att ge stöd till behövande inom ovan angivna användningsområde. 

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder 
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 45 Utdelning ur Samfond 3- 
Ingatorpsdelen 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att ingen utdelning ska ske ur Samfond 3-Ingatorpsdelen, då inga behörigt 
sökande finns. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 3 954 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Ändamålet är att ge stöd till behövande inom ovan angivna användningsområde. 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder  
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 46 Utdelning ur Samfond 4- fond för 
behövande i Eksjö kommun- Hässleby, 
Kråkhultsdelen 2020  
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

Att godkänna förslag på utdelning av kapital ur Samfond 4-fond för behövande i 
Eksjö kommun- Hässleby, Kråkhultsdelen 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 21 097 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Ändamålet är att ge stöd till behövande inom ovan angivna användningsområde. 

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder  
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 47 Utdelning ur C G Svenssons fond 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ur C G Svenssons fond.  

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 7 328 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt stiftelsens gåvobrev från 1919 ska utdelning ske till understödjande av 
kvartettsång i Eksjö. 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder  
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 48 Julie och Helena Taubes 
understödsfond 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning ur Julie och Helena Taubes understödsfond. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 2 640 kronor att fördela. 

Enligt fondens testamente som är från 1921 skall medel fördelas till damer i Eksjö 
stads- eller landsförsamling, vilka även om de förut levt i bekymmersfria 
förhållanden genom ålder eller sjukdom kommit i behov av understöd.  

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder  
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 49 Utdelning ur Lindahlska fonden 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning av kapital ut Lindahlska fonden. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 16 188 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Enligt fondens testamente som är från 1786 skall understöd ges åt fattiga i Eksjö 
stad.  

Som riktmärke använder socialnämnden det begrepp som EU satt upp som 
fattigdomsnorm och som används av Statistiska centralbyråns (SCB). 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder  
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 50 Utdelning ur rådmannen Georg Felix 
Aschan och hans hustru Ida Helena Wickelius 
donationsfond 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning från rådmannen Georg Felix Aschan och hans 
hustru Ida Helena Wickelius donationsfond. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns 2070 kr att dela ut. 

Fondens stadgar, som är från 1941, säger att ränta skall delas ut till åldersstigna, 
medellösa och välkända kvinnor och män i Eksjö. Den som en gång erhållit medel 
ur fonden ska till sin död åtnjuta understöd från fonden om inte nya 
omständigheter uppstå. 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder  
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 51 Utdelning ur Teschs stiftelse 2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag till utdelning av kapital ur Teschs stiftelse. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 30 913 kronor att fördela. 

Eksjö kommun har från Länsstyrelsen i Östergötland 2016-06-29 fått tillstånd att 
förbruka stiftelsens medel enligt 6 kapitlet 5 § stiftelselagen (1994:1220).  Enligt 
beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet 
eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns 
förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-
16. 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder  
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2020-11-18

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SocN § 52 Utdelning ur Borghild Ross stiftelse 
2020 
Dnr Socn 2020/81 

Beslut  
Socialnämnden beslutar  

att godkänna förslag på utdelning ur Borghild Ross stiftelse. 

Ärendebeskrivning  
Enligt uppgift från ekonomikontoret finns det 27 706 kronor att dela ut. 

Enligt stiftelsens stadgar ska avkastningen användas för att hjälpa, stödja och 
uppmuntra gamla och sjuka personer inom Hults socken. 

Beslutsunderlag  
Inkomna ansökningar 
Underlag från ekonomiavdelningen 
Sammanställning över Eksjö kommuns Förvaltade fonder  
      

Utdrag:  
Ekonomikontoret 
Sökande

32


	Protokoll förstasida
	Godkännande av föredragningslistan
	Beslut SocN 2020-11-18
Godkännande av föredragningslistan

	Revidering 2020 av Socialnämndens delegationsordning nr 11 191001
	Beslut SocN 2020-11-18
Revidering 2020 av Socialnämndens delegationsordning nr 11 191001
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Återrermiss Revidering 2020 av Socialnämndens delegationsordning nr 11 191001
	Beslut SocN 2020-11-18
Återrermiss Revidering 2020 av Socialnämndens delegationsordning nr 11 191001
	Sida 1
	Sida 2


	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020

	Donationsfonder 2020
	Beslut SocN 2020-11-18
Donationsfonder 2020


