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Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, 2021-02-24, kl. 08:00 – 12:00 
 
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 
Lotta Stenberg-Lejon (S)  
Jan Karlsson (S) 
Anne-Beate Hamilton (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Marianne Åkesson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Michael Börjesson, förvaltningschef 

 Anders Friberg, förvaltningsekonom, § 14 
 Gracia Atshika, fältsekreterare, § 13 
 Ida Fendrik, samordnare individ- och familjeomsorgen 
 
Utses att justera Jan Karlsson (S) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-03-01, kl. 11.00 
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 13-21 
 Lena Limslätt-Petersson 
 
 ordförande  
 Stefan Nyström 
 
 justerare  
  Jan Karlsson 
 
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Nämnd/styrelse Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-02-24 
Datum för anslags 2021-03-01 Datum för anslags 2021-03-22 
uppsättande  nedtagande 
Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift  
 Lena Limslätt-Petersson 
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Innehållsförteckning 
 
§ 13 Tema – Fältverksamheten  
§ 14 Delegering socialnämnden – Konsult försörjningsstöd 
§ 15 Internbudget – 2021  
§ 16 Revidering – Riktlinje för bidrag till föreningar med verksamhet i 

Emmaboda kommun  
§ 17 Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen 
§ 18 Information – Tillsynsärenden  
§ 19 Socialförvaltningen informerar 
§ 20 Anmälan – Delegationsärenden 
§ 21 Övrigt 
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§ 13 Dnr SN/2021:1   700   
 
Tema - Fältverksamheten  
 
Sammanfattning 
Fältsekreterare Gracia Atshika informerar om Emmaboda kommuns fältverksamhet. 
 
Fältsekreterarens huvudsakliga målsättning är att arbeta förebyggande och 
uppsökande med barn och ungdomar för att främja goda utvecklingsmöjligheter 
men i synnerhet för att minimera risken till alternativa livsstilar inom missbruk, 
psykisk ohälsa, kriminalitet och utanförskap. Fältsekreterarens målsättning är 
utöver att förhindra destruktiv utveckling bland barn och unga också att tidigt bryta 
redan negativa beteendemönster. 
 
Förebyggandearbete barn och unga regleras i 5 kap § 1 Socialtjänstlagen: 
Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda 
förhållanden samt bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete 
för att förhindra att barn och unga far illa. Det anges att socialnämnden aktivt ska 
arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av 
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel 
samt dopningsmedel. Nämnden ska även aktivt arbeta för att förebygga och 
motverka missbruk av spel om pengar. Vidare ska nämnden tillsammans med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för 
att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem samt i nära samarbete 
med hemmen sörja för att barn och  unga som riskerar en negativ utveckling får det 
skydd och det stöd de behöver. 
 
Vad är ett förebyggande arbete? 

• Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och 
främja hälsa. Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en 
ökad jämlikhet i hälsa för alla samhällets invånare. För att arbeta 
förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och 
levnadsvanor som går att påverka. Olika typer av insatser behövs för alla 
nivåer i samhället. 

• Individuell nivå, till exempel olika personligheter och beteenden 
• Social nivå, till exempel hur väl uppväxtmiljö, familj och skola fungerar 
• Strukturell nivå, till exempel tillgång till ANDTS (alkohol, narkotika, 

doping, tobak och spel) och Emmasamverkan 
 
Målsättning – Samhällsnivå 

• Att tillsammans med kommunala, andra aktörer samt invånare arbeta för att 
skapa trivsel och trygghet i kommunen för barn och unga 

• Att bedriva fältarbete kvällstid på  ungdomarnas arenor för att öka trygghet 
samt motverka missbruk, kriminalitet och utanförskap 
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• Att medverka på föräldramöten och andra sammanhang för att tillsammans 
med andra aktörer motverka att barn far illa 

• Att arbeta med undersökningar gällande ungas levnadsvillkor, så som CAN 
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) 

• Att vara synliga i media i allmänpreventivt syfte gällande information till 
invånarna 

Målsättning – Gruppnivå 
• Att erbjuda aktivitet/gruppverksamhet i olika omfattning och utifrån barns 

och ungas behov och önskemål 
• Att delta på barn och ungdomars redan befintliga aktiviteter och evenemang 
• Att bedriva förebyggande och uppsökande fältarbete under pågående 

skolverksamhet 
• Att medverka i skolans projekt Dej och Mej för årskurs 7 

Målsättning – Individuell nivå 
• Att inom tre arbetsdagar erbjuda (upp till fem) råd- och stödsamtal till barn, 

ungdomar och föräldrar efter behov vid initierad kontakt för snabb hjälp och 
vidare motivering och slussning till rätt insats 

• Att medverka tillsammans med handläggande socialsekreterare vid 
polisförhör för den som är misstänkt för brott men ännu inte fyllt 18 år 

• Att samverka med skolan gällande elever med olovlig frånvaro 
• Att stödja skolpersonal vid oro för elev 
• Att stödja föräldrar vid oro för sitt/andras barn och unga 

 
Hur kan fältgruppen i Emmaboda förbättras? 

• Genom samverkan på lokal nivå 
• Vikten av förståelse för det förebyggande arbetet 
• Ökad tillgänglighet i samhället 
• Datainhämtning – lokalt – regionalt - riksnivå 

____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
 
____ 
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§ 14 Dnr SN/2021:66   700 
 
Delegering socialnämnden – Konsult försörjningsstöd 
 
Sammanfattning 
På grund av hög arbetsbelastning arbetar en konsult från Dedicare på Individ och 
familjeomsorgen – försörjningsstöd under en månad 2021-02-08 – 2021-03-12. 
Anledningen är att socialsekreterarna måste hinna sätta sig in i det nya systemet 
med e-ansökningar som startar upp 2021-03-01. 
_____ 

 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
att socialsekreterare Carmen Cristofor 600219-2240 utför arbetsuppgifter för 

socialnämnden i Emmaboda kommuns räkning, med motsvarande ansvar och 
befogenheter som socialsekreterare anställd vid socialförvaltningen i 
Emmaboda 

____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialsekreterare Carmen Cristofor 600219-2240 utför arbetsuppgifter för 

socialnämnden i Emmaboda kommuns räkning, med motsvarande ansvar och 
befogenheter som socialsekreterare anställd vid socialförvaltningen i 
Emmaboda 

____ 
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§ 15 Dnr SN/2021:10   041 
 
Internbudget – 2021  
 
Budgetram 2021, för socialnämnden – 204 345 000 kronor 
Förslag internbudget 2021 Tkr 2021 2020 Förändring 
Central verksamhet 10 600 10 719 -119 
Hälso- och sjukvård 22 100 21 721 379 
Individ- och familjeomsorgen 35 215 33 464 1 751 
Funktionsstöd 64 440 60 355 4 085 
Äldreomsorg 71 990 72 249 -259 
Totalt* 204 345 198 508 5 837 
*Exklusive budget för integration och projekt Emmabodaprocessen 

Socialnämndens beredning föreslår att 

• Mötesplatsen får en extra  
projektbudget på 50 000 kronor 

• Verksamhetsbidrag för föreningar  
i Emmaboda kommun utökas till 55 000 kronor 

• Hälsa och kultur får en extra 
projektbudget på 50 000 kronor 

____ 

Fackliga organisationer har jämlikt MBL § 19 vid Förvaltningssamverkan 2021-02-
18 blivit informerade om internbudget för socialnämnden 2021. 
____ 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Internbudget 2021 
•  Internbudget för socialnämnden 2021 

____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att fastställa socialnämndens internbudget för 2021  

att  införa en projektbudget på 50 000 kronor till Mötesplatsen 

att budgetramen för verksamhetsbidrag utökas till 55 000 kronor 

att införa en projektbudget på 50 000 kronor till Hälsa och Kultur 

____ 
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Tilläggsyrkanden 
Dragan Pavlovic (S), Lotta Stenberg-Lejon (S), Jan Karlsson (S), 
Anne-Beate Hamilton (S), Ingrid Adolfsson (S): 
att ge i uppdrag till förvaltningen att påbörja arbetet med att avveckla de delade  
 turerna 

att påbörja satsningen på smarta digitala lösningar för omsorgstagare och
 personal inom äldreomsorgen 

att erbjuda personalen inom äldreomsorg, funktionsstöd samt hälso- och  
 sjukvårdsenheten kompetensutveckling för att ytterligare säkra upp inför 
 framtida behov 
 
Linda Johansson (C) 
att enheterna, vid befarat underskott utifrån budgetram informerar socialnämndens 

beredning 

____ 
   
Beslutsgång 
En enig socialnämnd biföll inkomna tilläggsyrkanden. 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa socialnämndens internbudget för 2021  

att  införa en projektbudget på 50 000 kronor till Mötesplatsen  

att budgetramen för verksamhetsbidrag utökas till 55 000 kronor  

att införa en projektbudget på 50 000 kronor till Hälsa och Kultur  

att ge i uppdrag till förvaltningen att påbörja arbetet med att avveckla de delade   
turerna 

att påbörja satsningen på smarta digitala lösningar för omsorgstagare och 
 personal inom äldreomsorgen 

att erbjuda personalen inom äldreomsorg, funktionsstöd samt hälso- och  
 sjukvårdsenheten kompetensutveckling för att ytterligare säkra upp inför 
 framtida behov 

att enheterna vid befarat underskott utifrån budgetram informerar socialnämndens 
beredning 

____ 
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§ 16 Dnr SN/2021:67   753 
 
Revidering – Riktlinje för bidrag till föreningar med verksamhet i Emmaboda 
kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid genomgång av riktlinjen för bidrag till föreningar med verksamhet i Emmaboda 
kommun finner man inget som behöver ändras förutom att man byter ut 
handikappföreningar till föreningar för personer med funktionsvariation 
 
Beslutsunderlag 

• Riktlinje för bidrag till föreningar med verksamhet i Emmaboda kommun 

____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna revideringen av Riktlinje för bidrag till föreningar med verksamhet i 

Emmaboda kommun 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna revideringen av Riktlinje för bidrag till föreningar med verksamhet i 

Emmaboda kommun 
____ 
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§ 17     Dnr SN/2020:77 700 
 
Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen 

 
Fråga från nämndsmötet 2021-01-27 
Charlotte Andersson (SD) 
”När personalen 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 läkarbesöket för dessa besvär som är 
arbetsskador. 
Socialförvaltningen svarar: 
Kontakt har tagits med företagshälsan Avonova och deras läkare Lena Sohlström 
som svarar så här. Det är ovanligt med utslag av munskydd och det är individuellt 
därför rekommenderar hon att de som får reaktion av munskydden tar kontakt med 
sin husläkare för att få hjälp med en bedömning och en eventuell remiss till 
hudläkare. Detta är en mycket snabbare väg än om företagsläkaren ska skicka 
remiss till en hudläkare. Lena Sohlström menar också att det kan räcka med ett 
besök hos husläkaren/hälsocentralen som kopplar mot hudmottagningen det behövs 
inte alltid ett fysiskt besök hos hudmottagningen.  
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
 
att uppdra till förvaltningen att komma in med ett kompletterande svar 
____ 
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§  18    Dnr SN/2021:7   700 
 
Information tillsynsärenden 

 
Beslut – Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
 
Ärendet:  
Tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till personer 
med covid-19 som bor på särskilda boenden för äldre i Emmaboda kommun. 
 
Beslut: 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 
 
Skälen till beslutet: 
IVO har i tillsynen intervjuat medicinskt ansvarig sjuksköterska i Emmaboda 
kommun samt hälso- och sjukvårdsdirektören och primärvårdsdirektören i Kalmar 
län. De uppgifter som framkommit vid intervjuerna föranleder inte IVO att vidta 
någon ytterligare granskning av aktuell kommun. 
____ 

 

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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§ 19 Dnr SN/2021:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

• Hot- och skadesituation i förvaltningen 
• E-tjänst – Försörjningsstöd med start 2021-03-01 
• Emmabodaprocessen 
• Gemensamt familjehemsråd mellan Emmaboda, Nybro och Torsås 

kommuner 
• Öppenvård möjlig i och med vuxenenhetens flytt till Tulpanen 
• Inom Individ- och familjeomsorgen omvandling förste socialsekreterare till 

enhetschefer 
• Beröm – Familjecentralen 
• Alla som bor på särskilda boenden har fått vaccinationsspruta 2 (Covid-19) 

Enda begränsningen är brist på vaccin när det gäller vaccineringen 

____ 
 
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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§ 20 Dnr SN/2021:9   002 
 
Anmälan - Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden  
2021-01-01 – 2021-01-31 
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2021-01-01 – 2021-01-31 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2021-01-01 – 2021-01-31 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 

 2021-01-01 – 2021-01-31till protokollet 
____ 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 

 2021-01-01 – 2021-01-31till protokollet 
____ 
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§  21    Dnr SN/2021:5   700 
 
Övrigt: 

 
Marianne Åkesson (SD) hälsas välkommen till socialnämnden 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 

 


