
PROTOKOLL 1 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt möte via Teams, 2021-01-27, kl. 08:00 – 11:00 

Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 
Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Eva Regin-Johnston (M) 
Birgitta Gahlin (BA) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande 
Gunvor Karlsson (S),  
Jan Karlsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Charlotte Andersson (SD) 

Ej beslutande ersättare Marianne Åkesson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Michael Börjesson, förvaltningschef 
Erik Sandell, alkoholhandläggare, § 2, § 3 
Anders Friberg, förvaltningsekonom, § 4, § 5 
Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare, § 6 

Utses att justera Gullbritt Hellborg (KD) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-01-29, kl. 10:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-12 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Stefan Nyström 

justerare 
Gullbritt Hellborg 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-01-27 
Datum för anslags 2021-01-29 Datum för anslags 2021-02-20 
uppsättande nedtagande 
Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift 

Lena Limslätt-Petersson 



PROTOKOLL 2 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 1 Ändring av föredragningslista
§ 2 Revidering – Alkoholservering och serveringstillstånd i Emmaboda

kommun – Riktlinje 
§ 3 Revidering – Verksamhets och tillsynsplan för alkoholservering, folköl,

tobaksförsäljning samt kontroll av receptfria läkemedel 2021 
§ 4 Ekonomi
§ 5 Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen

Emmaboda kommun 2021 
§ 6 Rapport – Internkontrollplan 2020
§ 7 Verkställda beslut mandatperioden 2019-2022 – Information
§ 8 Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen
§ 9 Socialförvaltningen informerar
§ 10 Anmälan – Delegationsbeslut
§ 11 Anmälan – Allmänna ärenden
§ 12 Övrigt



PROTOKOLL 3 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 1  Dnr SN/2019:12   041 

Ändring av föredragningslistan 

Tillkommet ärende – Tillämpningsanvisningar till avgifter inom 
socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna ändringen av föredragningslistan 
____ 



PROTOKOLL 4 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr SN/2021:43   702 

Revidering – Alkoholservering och serveringstillstånd Emmaboda kommun – 
Riktlinje  

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har arbetat fram en matris utifrån kommunens övergripande 
matris över styrande dokument, riktlinjer, handlingsplaner, rutiner med mera. 
Utifrån denna matris ska Riktlinjen för alkoholservering och serveringstillstånd 
för Emmaboda kommun revideras år 2021. 

Ärendets beredning 
Riktlinjen är reviderad av kommunens alkoholhandläggare. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har arbetat fram en matris över kommunens 
författningssamling och styrande dokument.  
I denna matris ligger reglementen, policys, planer, riktlinjer, handlingsplaner m m. 
Förvaltningarna får i denna information reda på vilken nämnd som ansvarar för 
respektive dokument, när och vem som antagit dokumentet, när revidering är 
gjord och när den ska göras nästa gång. Detta innebär att dokumenten i 
författningssamlingen och styrande dokument är uppdaterade och aktuella.  

Beslutsunderlag 
• Alkoholservering och serveringstillstånd Emmaboda kommun - Riktlinje

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att godkänna revideringen av riktlinjen – Alkoholservering och 
serveringstillstånd Emmaboda kommun 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna revideringen av riktlinjen – Alkoholservering och 
serveringstillstånd Emmaboda kommun 

____ 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 



PROTOKOLL 5 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr SN/2021:42   702 

Verksamhets- och tillsynsplan för alkoholservering 2021 

Bakgrund 
Emmaboda kommuns alkoholhandläggare arbetade 2017 fram en Verksamhets 
och tillsynsplan för alkoholservering, folköl och tobaksförsäljning samt kontroll 
av receptfria läkemedel i Emmaboda.  
Verksamhets- och tillsynsplanen ska revideras alternativ uppdateras årligen. 

Ärendets beredning 
Kommunens alkoholhandläggare har gått igenom Verksamhets- och tillsynsplan 
för alkoholservering, folköl och tobaksförsäljning samt kontroll av receptfria 
läkemedel i Emmaboda 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsynen som avses är genom alkohollagen och tobakslagen förskriven 
kommunerna och polismyndigheten. Syftet är i första hand att försäkra sig om en 
ansvarsfull servering och försäljning och begränsa tillgängligheten för märkbart 
berusade och underåriga. Alkohol- och tobakslagarna är skyddslagstiftningar med 
syfte att begränsa skador och olägenheter. 
I planen presenteras hur tillsynen ska gå tillväga gällande dokumentation, 
kontrollköp, ansvarsfull alkoholservering, egenkontroller, tillsynsobjekt. 
Tillsyn genomförs som inre eller yttre tillsyn. Inre tillsyn genomförs genom 
informationshantering, remisser och rapporter. Tillsynen som genomförs kan vara 
oanmäld eller anmäld och vara en rutinkontroll eller en påkallad tillsyn. I 
informativt syfte eller för informationsinhämtning. Den yttre tillsynenen 
genomförs på serverings- eller försäljningsstället och kan ha ett informativt syfte 
eller genomföras i kontrollsyfte. Tillsynen kan genomföras samordnad med andra 
myndigheter eller enskilt. 

Beslutsunderlag 
• Verksamhetsplan och tillsynsplan för alkoholservering, folköl och

tobaksförsäljning samt kontroll av receptfria läkemedel i Emmaboda
kommun 2021

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att anta Verksamhetsplan och tillsynsplan för alkoholservering, folköl och 
tobaksförsäljning samt kontroll av receptfria läkemedel i Emmaboda kommun 
2021 

____ 



PROTOKOLL 6 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att anta Verksamhetsplan och tillsynsplan för alkoholservering, folköl och 
tobaksförsäljning samt kontroll av receptfria läkemedel i Emmaboda kommun 
2021 

____ 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 



PROTOKOLL 7 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr SN/2019:12   041 

Ekonomi 

Förvaltningsekonom Anders Friberg informerar om preliminärt bokslut för 2020 

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen om preliminärt bokslut för 2020 till 
protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen om preliminärt bokslut för 2020 till 
protokollet 

____ 



PROTOKOLL 8 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr SN/2019:12   041 

Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda 
kommun 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Avgifterna i tillämpningsanvisningarna 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. 

Beslutsunderlag 
• Tillämpningsanvisningar till avgifter inom socialförvaltningen Emmaboda

kommun 2020
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen om Tillämpningsanvisningar till 
avgifter 
för socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021 till handlingarna utan 
beslut i sak 

att till kommunstyrelsen översända Tillämpningsanvisningar till avgifter för 
socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen om Tillämpningsanvisningar till 
avgifter 
för socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021 till handlingarna utan 
beslut i sak 

att till kommunstyrelsen översända Tillämpningsanvisningar till avgifter för 
socialförvaltningen Emmaboda kommun 2021  

____ 



PROTOKOLL 9 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr SN/2021:14   706 

Rapport – Internkontrollplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Äldreomsorg och Funktionsstöd 
Internkontrollen visade att 495 personer har någon eller flera SoL- eller LSS-
insatser. Av dessa personer har 200 eller 40% genomförandeplaner i Lifecare. Det 
innebär inte att 60% saknar genomförandeplan helt och hållet. Majoriteten av 
dessa har en genomförandeplan men i Procapita. Målet är dock att alla 
genomförandeplaner ska finnas i Lifecare. Vidtagna åtgärder/förslag till åtgärder 
är att regelbundet följa upp hur det går med överflyttning av genomförandeplaner 
från Procapita till Lifecare samt påminna om varför det är viktigt att alla uppgifter 
är så aktuella som möjligt i verksamhetssystemet. 

Individ- och familjeomsorgen 
Internkontrollen visade att 511 unika personer har någon form av insats. 
Internkontrollen har inte visat hur många av dessa som har genomförandeplaner. 
Orsaken till det är att Procapita är gammalt och svårnavigerat. Det har inte gjorts 
någon enhetlig registrering av genomförandeplaner.  
Genomförandeplaner benämns olika och läggs på olika plats i systemet. 
Att ta reda på om samtliga 511 personer har genomförandeplaner hade således 
krävt minst 511 sökningar i systemet. Vidtagna åtgärder/förslag till åtgärder är att 
övergå till Lifecare. Lifecare är efterträdaren till Procapita och systemet är 
uppbyggt för att främja enhetlig registrering av insatser. Ytterligare åtgärd är att 
regelbundet kommunicera om vikten av enhetlig benämning och registrering av 
insatserna i systemet. 

Ärendets beredning 
Verksamhetsutvecklare, ekonom och systemförvaltare för Procapita/Lifecare har 
ur verksamhetssystemet tagit fram uppgifter om aktuella genomförandeplaner 
finns.   

Bakgrund 
2020-11-18 beslutade socialnämnden om internkontrollplan för 2020.  
Rutinen/processen som skulle kontrolleras var  att genomförandeplaner ska vara 
aktuella och följa biståndsbeslutet. 

Beslutsunderlag 
• Rapport – Internkontrollplan 2020

____ 



PROTOKOLL 10 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga Rapport – Internkontrollplan 2020 till protokollet 

att översända Rapport – Internkontrollplan 2020 till kommunstyrelsen 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga Rapport – Internkontrollplan 2020 till protokollet 

att översända Rapport – Internkontrollplan 2020 till kommunstyrelsen 
____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 11 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr SN/2019:13   700 

Verkställda beslut mandatperioden 2019-2021 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden informeras två gånger per år om mandatperiodens verkställda/icke 
verkställda beslut. 

Beslutsunderlag 
• Rapport socialnämndens verkställda beslut mandatperioden 2019 - 2022

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 12 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr SN/2020:77   700 

Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen 

Fråga 
Charlotte Andersson (SD) 
”När personal fått besvär av skyddsutrustning som arbetsgivaren kräver att de bär i 
arbetet och behöver uppsöka sjukvården, är det då till företagshälsovården 
Avonova de ska vända sig till? Eftersom det i högsta grad är arbetsrelaterat. I 
dagsläget har personal blivit ombedd att gå till sina egna husläkare och det är 
frågan om personalen ska behöva betala besök för dessa besvär som är 
arbetsskador?” 

Svar 
Frågan besvaras vid nästkommande socialnämndsmöte. 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att frågan besvaras vid nästkommande socialnämndsmöte 
____ 



PROTOKOLL 13 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr SN/2019:3   700 

Socialförvaltningen informerar 

• Covid-19 – Vaccinationer flyter på bra.
Inga smittade i verksamheterna för tillfället.
Ca 350 har tackat ja till vaccin och ca 150 har tackat nej.

• Information om situationen på Individ- och familjeomsorgen.
• Förändringsprojekt inom Individ- och familjeomsorgen.
• Sveriges Radio P1 och programmet Nordgren & Epstein har

uppmärksammat Emmaboda kommun angående den låga
personalkontinuiteten i äldreomsorgen. Anette Isaksson enhetschef
Emmaboda Norra serviceområde har blivit intervjuad om hur man arbetar i
Emmaboda kommun.

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 14 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr SN/2019:10   700 

Anmälan - Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden 
2020-12-01 – 2020-12-31 

Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2020-12-01 – 2020-12-31 

Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2020-12-01 – 2020-12-31 

Delegationsbeslut socialnämndens utskott 
2020-12-01 – 2020-12-31 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2020-12-01 – 2020-12-31 till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2020-12-01 – 2020-12-31 till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 15 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr SN/2019:2   700 

Anmälan – Allmänna ärenden 

• KS 2020-12-11 - § 159 – Tillsättande av kommunchefstjänst
• KN 2020-12-15 – § 99 – Förlängning av Krisledningsnämndens beslut

gällande särskilt boende, LSS-boende, allaktivitetshus och träffpunkt
• KN 2020-12-15 – § 103 – Rekommendation att erbjuda externa digitala

länkar för att tillse öppna möten
• KF 2020-12-21 – § 113 – Avsägelse av uppdrag från Jan Larsson (SD)

som ersättare i socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige för
mandatperioden 2019-2022

• KF 2020-12-21 – 1 117 – Fyllnadsval av Marianne Åkesson (SD) som
ersättare i socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige för
mandatperiod 219-2022 efter Jan Larsson (SD)

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 16 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-01-27 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 12   Dnr SN/2019:5   700 

Övrigt 

Stefan Nyström och socialnämnden tackar Charlotte Andersson (SD) för tiden 
som ledamot i socialnämnden. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 
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