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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, 2022-03-23 kl. 08:30 – 12:00 
 
Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 

Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande 

Stefan Focic (M) 
Birgitta Gahlin (-) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande 
Lotta Stenberg-Lejon (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Maj Brith Andersson (S) 
 

Övriga deltagande Michael Börjesson, socialchef 
 Anders Friberg, förvaltningsekonom 
 Ann-Britt Christensen, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), § 18 
 Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare, § 18 
 Caroline Moberg, systemförvaltare 
 Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Dragan Pavlovic (S) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-03-24, kl. 16:00 
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 17 - 25 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Stefan Nyström 
 
 justerare  
  Dragan Pavlovic 
 
 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-23 

Datum för anslags 2022-03-24 Datum för anslags 2022-03-15  
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 

Underskrift  

 Anneli Karlsson 
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Innehållsförteckning 
 
§  17 Ekonomisk uppföljning 2022 
§  18 Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse 2021 
§  19 Socialnämndens delegationsordning - tillägg 
§  20 Socialnämndens delegationsordning - korrigering 
§  21 Demografi – kommande utmaningar för äldreomsorgen 
§  22 Information från brukarråden 
§  23 Socialförvaltningen informerar 
§  24 Delegationsärenden 
§  25 Meddelanden 
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§ 17 Dnr SN/2022:10   041 
  
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för den ekonomiska uppföljningen av 
januari-februari 2022. Prognosen efter årets två inledande månader är ett 
budgetunderskott på ca 1,5 miljoner kronor. Höga kostnader för försörjnings-
stödet fortsätter att vara ett bekymmer. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonom 
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§ 18 Dnr SN/2022:63   700 
  
Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse 2021 
 
Bakgrund 
I verksamhet som bedrivits enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt  
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt  
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska varje år en kvalitetsberättelse samt 
patientsäkerhetsberättelse upprättas. 
 
Innehållet ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt 
vilka resultat som uppnåtts. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med verksamhetsåret 2019 redovisas patientsäkerhetsarbetet och 
kvalitets- och utvecklingsarbetet i en gemensam sammanställning som benämns 
som ”Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse”. 
 
Ärendets beredning 
Kommunens Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) samt förvaltningens 
verksamhetsutvecklare har arbetat fram Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 
för 2021. Socialnämndens presidium har tagit del av handlingen och berett ärendet 
på sin beredning 2022-03-09.  
 
Beslutsunderlag 
• Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse – 2021 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med godkännande lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med godkännande lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialkontoret 
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§ 19 Dnr SN/2022:9   002 
  
Socialnämndens delegationsordning - tillägg 
 
Bakgrund 
Delegationsordningen är ett samlingsdokument över de olika typer av ärenden där 
nämnden beslutar att överlåta (delegera) sin beslutanderätt.  
 
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden med vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till en delegat inom nämndens 
ansvarsområde. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det är därför 
nämnden fortfarande är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon genom 
delegation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett tillägg behöver göras till delegationsordningen för att handläggare ska kunna 
fatta beslut om bistånd enligt LMA (Lagen om mottagande av asylsökande m fl) 
till utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och som omfattas 
av kommunens ansvar. Den del av lagen som avses är 3 a § 2-3 st LMA: 
 

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 ska biståndet lämnas av 
socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas. 
 

En kommun ska lämna bistånd enligt denna lag till utlänningar som avses i 1 § första 
stycket 2 om de vistas i kommunen och om biståndet behövs till dess att 
Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas. 

 
Förslag 
Förslag till revidering av nuvarande delegationsordning i form av följande tillägg: 
 
Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkningar  
1.16 Beslut om bistånd enligt LMA 

till utlänningar som har 
ansökt om uppehållstillstånd i 
Sverige och som omfattas av 
kommunens ansvar 

3 a § 2-3 st LMA Handläggare Kostnaderna ska 
återsökas från 
Migrationsverket 

 
Ärendets beredning 
IFO-chef har tagit fram förslag till beslut 2022-09-08. Socialnämndens presidium 
har berett ärendet på sin beredning 2022-03-09.  
 
Beslutsunderlag 
- Socialnämndens delegationsordning med revideringsförslag 
____ 
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Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att till handläggare som handlägger ekonomiskt bistånd delegera att fatta beslut 

om bistånd till utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige 
och som omfattas av kommunens ansvar enligt 3 a § 2-3 st LMA 

____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att till handläggare som handlägger ekonomiskt bistånd delegera att fatta beslut 

om bistånd till utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige 
och som omfattas av kommunens ansvar enligt 3 a § 2-3 st LMA 

____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Individ- och Familjeomsorgen (IFO) 
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§ 20 Dnr SN/2022:9   002 
  
Socialnämndens delegationsordning - korrigering 
 
Bakgrund 
Delegationsordningen är ett samlingsdokument över de olika typer av ärenden där 
nämnden beslutar att överlåta (delegera) sin beslutanderätt.  
 
Syftet med en delegationsordning är att avlasta nämnden med vissa rutinmässiga 
beslut genom att överlåta dessa beslut till en delegat inom nämndens 
ansvarsområde. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och det är därför 
nämnden fortfarande är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon genom 
delegation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett mindre korrigering behöver göras i delegationsordningen med avseende på 
beslut om tillfälligt flyttningsförbud. 
 
Förslag 
Förslag till revidering av nuvarande delegationsordning i form av ändring där den 
överstrukna texten under anmärkningar stryks: 
 
Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkningar  
5.16 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 
27 § 1 st, punkt 1 
och 2 LVU 

Utskott Kan socialnämndens beslut om 
omhändertagande inte avvaktas 
enligt 27 § 2 stycket, får beslut 
om omhändertagande fattas av 
nämndens ordförande, vice 
ordförande eller någon annan 
ledamot i socialnämndens utskott. 
Beslutet skall anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde 

 
 och ersätts med den kursiverade texten under anmärkningar: 
 
Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkningar  
5.16 Beslut om tillfälligt 

flyttningsförbud 
27 § 1 st, punkt 1 
och 2 LVU 

Utskott Kan socialnämndens beslut om 
tillfälligt flyttningsförbud inte 
avvaktas enligt 27 § 2 stycket, får 
beslut om omhändertagande 
fattas av nämndens ordförande, 
vice ordförande eller någon 
annan ledamot i socialnämndens 
utskott. Beslutet skall anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde 
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Ärendets beredning 
Enhetschef för IFO:s barn- och familjeenhet har påtalat behovet av korrigering 
2022-03-15. Förslaget till korrigering har förankrats med socialchef 2022-03-17. 
 
Beslutsunderlag 
- Socialnämndens delegationsordning med revideringsförslag 
____ 
 
Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 
 
att under anmärkningar med avseende på nummer 5.16 enligt 

delegationsordningen godkänna föreslagen korrigering 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att under anmärkningar med avseende på nummer 5.16 enligt 

delegationsordningen godkänna föreslagen korrigering 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Individ- och Familjeomsorgen (IFO) 
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§ 21 Dnr SN/2022:64   730 
  
Demografi – kommande utmaningar för äldreomsorgen 
 
Socialchef Michael Börjesson informerar socialnämnden om kommande 
utmaningar för äldreomsorgen med avseende på demografi (befolkningsstatistik). 
 
Antal personer med hemtjänstinsatser ökar och behovet av att anställa fler ökar. 
Parallellt med detta blir det allt svårare att hitta personal att anställa.  
 
Redan nu skulle 25 nyanställningar behöva göras. Detta skulle innebära  
10 miljoner i ökade kostnader.  
 
Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) pekar på att följande befolknings-
utveckling kommer att bli aktuell: 

 Antalet människor mellan 80-89 år ökar med 35 procent på 10 år. 
 Antalet människor mellan 90-99 år ökar med 25 procent på 10 år. 

 
Avslutningsvis informerar socialchef Michael Börjesson socialnämnden om att 
detta ärende kommer att behöva tas upp med jämna mellanrum. Han ber även de 
förtroendevalda att börja diskutera frågan för att hitta en strategi för hur 
kommunen ska hantera detta.  
____ 
 
Socialnämndens beredning 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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§ 22 Dnr SN/2022:4   700 
  
Information från brukarråden 
 
Gullbritt Hellborg (KD), ordförande i Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), 
lämnar följande information: 
 
- En presentation av gruppbostäderna kommer att göras på nästa möte.  
- Information har lämnats angående ny kommunstyrelsesal. 
- Ombyggnationen av särskolan på Bjurbäcksskolan 7-9 är en av frågorna som 

har hamnat i fokus. 
- På det gemensamma mötet med Kommunala pensionärsrådet (KPR) togs 

demografi upp och dagens presentation i det ämnet är relevant även för råden. 
- På kommande gemensamt möte med Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

kommer KLT att hålla en presentation om färdtjänst. 
 
Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande, meddelar information från Jan Karlsson (S), 
1:e vice ordförande i Kommunala pensionärsrådet (KPR), att rådet efterfrågar att 
förvaltningarna ska se till att ha representanter närvarande vid rådets möten.  
____ 
 
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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§ 23 Dnr SN/2022:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

 Ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Påbörjar sin anställning 1 april och kommer att gå bredvid nuvarande 
anställd under en månad. 
 

 Flyktingmottagandet från Ukraina 
Emmaboda kommun har haft en väl fungerande samverkan för att snabbt 
och effektivt få fram evakueringsboende till flyktingar från Ukraina.  

____ 
 
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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§ 24    
  
Delegationsärenden 
 
 Dnr SN/2022:9   002   
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2022-02-01 – 2022-02-28. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden  
2022-02-01 – 2022-02-28. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-02-01 – 2022-02-28 till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-02-01 – 2022-02-28 till protokollet 
____ 
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§ 25  
 
Meddelanden  

 
Dnr SN/2022:25   103 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet har översänt protokoll från sitt möte 2022-02-21 
för kännedom. 

 
Dnr SN/2022:26   103 

 
Kommunala pensionärsrådet har översänt protokoll från sitt möte 2022-02-21 för 
kännedom. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
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