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Plats och tid Moberg, 2023-01-18, kl. 08:30 
  
Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 
 Laila Gustafsson (M)  
 Gull-Britt Hellborg (KD)   
 Per Adolfsson (S), 2:e vice ordförande 
 Jan Karlsson (S) 
 Gullvi Dahllöf (S) 
 Kovan Rammo (S) 
 Magnus Petersson (MP) 
 Marianne Åkesson (SD) 
 Karin Rask (C) 
 Gunilla Sunesson (C)  
   
Övriga deltagande Michael Börjesson, socialchef 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
  
Utses att justera Laila Gustafsson (M) 
  
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2023-01-18 kl. 14:00 
 
 
Underskrifter sekreterare   § 4 - § 13 
 Anneli Karlsson  
 

ordförande  
 Stefan Nyström 
 

justerare  
  Laila Gustafsson 
 
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd/styrelse Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2023-01-18 
 
Datum för anslags 2023-01-18 Datum för anslags 2023-02-09 
uppsättande  nedtagande 
 
Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 
Underskrift  
 Anneli Karlsson    
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 SN/2023:1 
§ 4 
Tema - Sekretess och jäv 
 
Tystnadsplikt och sekretess 
Alla som arbetar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Detta gäller 
även förtroendevalda.  
 
Tystnadsplikten är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga 
förhållanden lämnas till andra. Det är förbjudet att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, 
genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. Det är detta förbud som utgör 
själva innebörden av sekretess. 
 
Konkreta exempel 
Sekretess innebär bland annat: 
- att det inte är tillåtet att diskutera delar av sitt arbete med familj eller vänner 
- att det inte är tillåtet att svara på frågor från allmänheten, journalister eller andra förvaltningar  
  som rör en enskilds personliga förhållanden 
- att det inte är tillåtet att lämna ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person  
- att det inte är tillåtet att lämna ut fotografier av någon enskild 
 
Konsekvens vid brott mot sekretessen 
Det är ett allvarligt brott att bryta mot tystnadsplikten. Att lämna ut sekretessbelagda uppgifter 
kan leda till åtal inför domstol där den åtalade kan dömas för brott mot tystnadsplikten.  
____ 

Jäv 
Att vara jävig innebär att vara eller kunna uppfattas att vara partisk, det vill säga att redan ha 
utgångspunkter som gör att det inte går att vara saklig, objektiv och rättvis. 
 
En förtroendevald i en nämnd är jävig, om 
 1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av  
     beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, 
 2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i  
     ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig  
     utsträckning, 
 3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, 
eller 
 4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i  
     ärendet kan ifrågasättas. 
 
Undantag 
Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska nämnden bortse från jäv 
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Tillämpning 
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv ska självmant uppge det. Har det 
uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald och har någon annan inte trätt i dennes ställe, 
ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan. 
 
Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden annars inte är 
beslutsför och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov 
 
En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid 
handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan 
kan utföra utan att handläggningen försenas avsevärt. 
____ 

Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 

 

Beslutet skickas till: 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
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 SN/2023:42 
§ 5 
Val av ledamöter till socialnämndens utskott 
 
Socialnämnden ska förrätta val av ledamöter till socialnämndens utskott (SNU) för 
mandatperioden 2023-2026.  

Utskottet har en beslutande funktion i enskilda ärenden där  
sekretess råder, enligt bestämd delegationsordning inom Individ- och familjeomsorgen,  
LSS och Socialpsykiatrin. 

Utskottet består av fyra ledamöter och två ersättare. Enligt socialnämndens reglemente är 
socialnämndens ordförande tillika utskottets ordförande. En av de ordinarie platserna är därmed 
redan besatt och frågan om ordförandeskapet i utskottet är redan avgjord. 

Beslutsunderlag 
Kommunallagen, KL, (2017:725) 6 kap § 41-42. 
Lag (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner 2 §. 
KF 2022-11-28 § 120 Meddelande om valsamverkan. 
Reglemente – Socialnämnden. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  som ordinarie ledamöter i socialnämndens utskott utse: 
Stefan Nyström (M) 
Linda Johansson (C)  
Per Adolfsson (S)  
Gullvi Dahllöf (S) 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
____ 
 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen 
Personalavdelningen 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
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 SN/2023:42 
§ 6 
Val av ersättare till socialnämndens utskott 
 
Efter att under föregående paragraf, § 5, ha förrättat val av ordinarie ledamöter i socialnämndens 
utskott (SNU) för mandatperioden 2023-2026, ska även val av två ersättare till utskottet förrättas.  

Beslutsunderlag 
Kommunallagen, KL, (2017:725) 6 kap § 41-42. 
Lag (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner § 2. 
KF 2022-11-28 § 120 Meddelande om valsamverkan. 
Reglemente – Socialnämnden, § 3. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  som ersättare i socialnämndens utskott utse: 
Laila Gustafsson (M) 
Jan Karlsson (S) 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen 
Personalavdelningen 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
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 SN/2022:10 
  
§ 7 
Ekonomisk uppföljning 2022 - Information om bokslut 
 
Socialchef Michael Börjesson lämnar kortfattad information om den ekonomiska uppföljningen 
2022 med avseende på bokslutet för året. Bokslutet är inte riktigt klart än men beräknas att  
kunna redogöras för på socialnämndens möte i februari. Utfallet av bokslutet ser ut att bli ett 
budgetunderskott på strax under 8 miljoner kr.  

Underskottet beror på ökade kostnader för försörjningsstöd, för funktionsstöd och för enskilda 
placeringar. Även äldreomsorgen uppvisar ett stort underskott på grund av ökade behov av 
omsorg i kombination med ökad sjukfrånvaro som leder till ökade kostnader för övertid samt för 
vikarier. Hanteringen av smittspridningen av Covid-19 genererar fortfarande kostnader för 
verksamheterna. 
____ 

Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 

 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
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 SN/2023:10 
§ 8 
Budget 2023 - Information 
 
Socialchef Michael Börjesson lämnar kortfattad information om kommande budget för 
innevarande år 2023. Utgångspunkten för arbetet med budgeten är ett underskott på ca  
8 miljoner. Parallellt med budgetarbetet ska en åtgärdsplan tas fram där syftet ska vara att 
försöka få ned kostnaderna. Budget 2023 beräknas kunna beslutas om i februari. 
____ 

Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 

 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
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 SN/2023:44 
§ 9 
Användande av digitala trygghetslarm – revidering 
 
Bakgrund 
Socialnämnden har 2016-04-20 § 54 beslutat anta Riktlinje/Avtal – Användande av digitala 
trygghetslarm. Denna riktlinje har därefter reviderats av socialnämnden 2016-05-18 § 78. 
 
Digitala trygghetslarm och användandet av dessa är idag ett så pass vanligt och etablerat inslag i 
verksamheterna att det inte längre kan anses behövas en vägledande riktlinje som ska beslutas av 
nämnden. Användandet av de digitala trygghetslarmen är inte en fråga av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt utan en vanlig del av förvaltningens utförande av arbetsuppgifter.   
 
Med anledningen av detta behöver den tidigare riktlinjen övergå till att bli en rutinbeskrivning 
med tillhörande avtal, och beslutsrätten behöver överlåtas till socialförvaltningen. 
 
Beredning 
Socialnämndens beredning har behandlat ärendet 2023-01-11. 
 
Beslutsunderlag 
Användande av digitala trygghetslarm – Riktlinje/Avtal. 
Användande av digitala trygghetslarm – Rutinbeskrivning och avtal. 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att dokumentrevidering ska göras bestående av ändrad rubricering från  
”Användande av digitala trygghetslarm – Riktlinje/Avtal”   
till  
”Användande av digitala trygghetslarm – Rutinbeskrivning och avtal”  

att socialnämnden överlåter beslutsrätten beträffande ”Användande av digitala 
trygghetslarm – Rutinbeskrivning och avtal” till socialförvaltningen  

____ 
Socialnämnden beslutar 

att dokumentrevidering ska göras bestående av ändrad rubricering från  
”Användande av digitala trygghetslarm – Riktlinje/Avtal”   
till  
”Användande av digitala trygghetslarm – Rutinbeskrivning och avtal”  

att socialnämnden överlåter beslutsrätten beträffande ”Användande av digitala 
trygghetslarm – Rutinbeskrivning och avtal” till socialförvaltningen  

____ 
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Beslutet skickas till: 
Verksamhetschef för äldreomsorg och funktionsstöd 
Enhetschefer inom äldreomsorg och funktionsstöd 
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 SN/2023:13 
§ 10 
Verkställda nämndbeslut - slutrapportering 2022 
 
Sammanfattning av ärendet  
Socialnämnden informeras två gånger per år, i januari och september, om mandatperiodens 
verkställda/icke verkställda beslut.  

Beslutsunderlag  
Rapport - socialnämndens verkställda beslut mandatperioden 2019 – 2022 till och med 2021. 
Rapport - socialnämndens verkställda beslut 2022. 
____ 
 
Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 

 

Beslutet skickas till: 
Nämndsekreterare 
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 SN/2023:3 
§ 11 
Socialförvaltningen informerar 
 

 Verksamhetssystem 
Förvaltningens huvudsakliga verksamhetssystem håller på att utökas med fler delar. 
 

 Hemlöshet 
Emmaboda kommun har etablerad hemlöshet i kommunen. Avser 6-10 personer. 
Hemlöshet har tidigare inte förekommit i kommunen.  
 

 Fokusområde 
I relation till att utifrån nationella riktlinjer införa arbetssättet Nära vård inom omsorgen 
är fokus i Emmaboda att sträva efter ett förhållningssätt som förvaltningen väljer att 
benämns som: Jämlik hälsa. Synsättet ska vara baserat på Individens behov i centrum 
(IBIC). 

 
____ 
 
Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 

 

Beslutet skickas till: 
Socialchef 
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 SN/2023:9 
§ 12 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen (IFO) för perioden  
2022-12-01 – 2022-12-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade) för 
perioden 2022-12-01 – 2022-12-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2022-12-01 – 2022-12-31. 
____ 
 
Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  
2022-12-01 – 2022-12-31 till protokollet 

____ 
 
Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  
2022-12-01 – 2022-12-31 till protokollet 

____ 
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 SN/2023:5 
§ 13 
Övrigt 
 
Gullvi Dahllöf (S) efterfrågar hur man följer upp att personalen säkerställer att de äldre på 
kommunens boenden får i sig den mat de behöver. Hon nämner ett specifikt ärende. 
 
Socialchef Michael Börjesson svarar att han rekommenderar de anhöriga att lämna in ett 
klagomål i det specifika fallet.  
 
Per Adolfsson (S), 2:e vice ordförande, efterfrågar att ersättarna i socialnämnden i likhet med 
bygg- och miljönämnden skulle kunna ha ett rullande schema där var och en av ersättarna står i 
tur att kallas in till nämndsmötena.  
 
Ordförande Stefan Nyström (M) svarar att frågan får tas med till beredningen. 
 
Per Adolfsson (S), 2:e vice ordförande, efterfrågar om det verkligen är ok att anställda inom 
omsorgen går ut och lunchar i sina arbetskläder.  
 
Socialchef Michael Börjesson svarar att det är ok att äta lunch i sina arbetskläder inom ramen för 
de arbetsplatser personalen är förlagd till. Det är däremot inte tillåtet att luncha i sina 
arbetskläder ute på restauranger eller liknande. 
 
Ordförande Stefan Nyström (M) informerar om att det i samband med nämndmötena  
22 februari och 22 mars kommer att vara nämndspecifika utbildningar under eftermiddagarna 
mellan kl. 13:00-17:00. Dessa dagar blir alltså heldagar för socialnämnden.  
____ 
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