
PROTOKOLL 1 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, 2020-09-23, 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) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Charlotte Andersson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Michael Börjesson, förvaltningschef 
Anders Friberg, förvaltningsekonom, § 86 
Therese Axelsson, verksamhetschef IFO, § 87 
Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare, § 91, § 92 

Utses att justera Charlotte Andersson (SD) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-09-30, kl. 09:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 86 - 96 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Stefan Nyström 

justerare 
Charlotte Andersson 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-09-23 
Datum för anslags 2020-09-30 Datum för anslags 2020-10-22 
uppsättande nedtagande 
Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift 

Lena Limslätt-Petersson 



PROTOKOLL 2 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 85 Ändring - Föredragningslista
§ 86 Ekonomi
§ 87 Yttrande till IVO (Inspektionen för vård och omsorg)
§ 88 Upphörande av delegering – Personligt förordnande för tjänsteperson vid

Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner – Hannes Själltegen 
§ 89 Delegering – Personligt förordnande för socialsekreterare vid

Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner – Hannes Fjälltegen 
§ 90 Begäran om entledigande av förtroendeuppdrag – Ersättare i

socialnämnden 
§ 91 Emmaboda kommuns Socialtjänstplan
§ 92 Information – Socialnämndens mål och internkontrollplan
§ 93 Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen
§ 94 Information – Verksamhetschef – Hälso- och sjukvården
§ 95 Socialförvaltningen informerar
§ 96 Övrigt



PROTOKOLL 3 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 85 Dnr: SN/2020:6   700 

Ändring - Föredragningslista 

Tillkomna ärenden 
• Yttrande – Inspektionen för vård och omsorg
• Upphörande av delegering – Personligt förordnande för tjänsteperson vid

Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner – Hannes Själltegen
• Delegering – Personligt förordnande för tjänsteperson vid Familjerätten

Nybro och Emmaboda kommuner – Hannes Fjälltegen
• Information – Socialnämndens mål och internkontrollplan

____ 

Socialnämnden beslutar 

att föredragningslistan godkännes med tillkomna ärenden enligt ovan 
____ 



PROTOKOLL 4 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 86 Dnr SN/2019:12   041 

Ekonomi 

Ekonomi – Socialnämnden 

2020-01-01 – 2020-08-31 Utfall Ackumulerad 
budget 

Avvikelse -  
budgetutfall 

Resultat Central verksamhet 2 848 222 7 381 250 4 533 028 
Resultat Individ & 
familjeomsorg 

25 895 989 21 983 333 -3 912 656

Resultat Äldreomsorg 48 492 568 48 060 839 -431 729
Resultat Hälso- och sjukvård 12 227 023 14 567 667 1 340 643 
Resultat Funktionsstöd 40 784 972 37 285 835 -3 499 138
TOTALT 131 248 775 129 278 923 -1 969 852

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 



PROTOKOLL 5 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 87 DNR:SN/2020:112   752 

Yttrande till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har inkommit med en begäran om 
yttrande och handlingar i ett personärende. Verksamhetschef inom individ- och 
familjeomsorgen informerar muntligt om begäran och yttrande. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig information

____ 

Socialnämnden beslutar 

att anta yttrande avseende ärendet med IVO:s Dnr: 3.5.1-34111/2020-1,  och 
anse det som sitt eget 

att yttrandet översändes till IVO 
____ 



PROTOKOLL 6 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr SN/2020:48   757 

Upphörande av delegering – Personligt förordnande för tjänsteperson vid 
Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner – Hannes Själltegen 

Bakgrund 
2018-12-18 § 129 beslutade socialnämnden i Emmaboda kommun att godkänna 
en gemensam familjerätt mellan kommunerna Nybro och Emmaboda kommuner. 
Denna gemensamma familjerätt kommer att starta upp i mitten av september 
2020 varför socialnämnden behöver delegera arbetsuppgifter till tjänstepersoner 
vid familjerätten. 

Sammanfattning 
2020-08-23 beslutade socialnämnden om att delegera Hannes Själltegen ett 
personligt förordnande för tjänsteperson vid Familjerätten Nybro och Emmaboda 
kommuner. Socialförvaltningen fick information om fel efternamn på Hannes, 
hans efternamn är Fjälltegen.  

Beslutsunderlag 
• Muntlig information

____

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att personligt förordnande för Hannes Själltegen, tjänsteperson vid 
Familjerätten för kommunerna i Nybro och Emmaboda upphör då  
socialförvaltningen fått information om att Hannes inte heter Själltegen 
utan Fjälltegen  

____ 

Socialnämnden beslutar 

att personligt förordnande för Hannes Själltegen, tjänsteperson vid 
Familjerätten för kommunerna i Nybro och Emmaboda upphör då 
socialförvaltningen fått information om Hannes inte heter Själltegen utan 
Fjälltegen  

____ 

Beslutet skickas till 
Familjerätten för Kommunerna i Nybro och Emmaboda 



PROTOKOLL 7 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 89 Dnr SN/2020:48   757 

Delegering – Personligt förordnande för socialsekreterare vid  
Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner – Hannes Fjälltegen 

Bakgrund 
2018-12-18 § 129 beslutade socialnämnden i Emmaboda kommun att godkänna 
en gemensam familjerätt mellan kommunerna Nybro och Emmaboda kommuner. 
Denna gemensamma familjerätt kommer att starta upp i mitten av september 
2020 varför socialnämnden behöver delegera arbetsuppgifter till tjänstepersoner 
vid familjerätten. 

Sammanfattning 
Utförandet av dessa arbetsuppgifter vid familjerätten Nybro och Emmaboda 
kommuner förutsätter att samtliga tjänstepersoner personligen har förordnats att 
utföra uppgifter för socialnämnden i Emmaboda kommuns räkning så som 
faderskap, samarbetssamtal, vårdnadsutredningar, avtal om vårdnad, adoption 
och övrig familjerätt. 
____ 

Beslutsunderlag 
• Muntlig information vid sittande bord.

____

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

att socialsekreterare Hannes Fjälltegen, anställd vid Familjerätten 
för kommunerna Nybro och Emmaboda förordnas att utföra uppgifter vid 
socialnämnden Emmaboda kommun enligt gällande delegerings-
bestämmelser 

att socialsekreterare Hannes Fjälltegen, i övrigt utför arbetsuppgifter för 
socialnämnden Emmaboda kommuns räkning, med motsvarande ansvar och 
befogenheter som socialsekreterare anställd vid socialförvaltningen i 
Emmaboda kommun 

____ 



PROTOKOLL 8 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att socialsekreterare Hannes Fjälltegen,750819-0613  anställd vid Familjerätten 
för kommunerna Nybro och Emmaboda förordnas att utföra uppgifter vid 
socialnämnden Emmaboda kommun enligt gällande 
delegeringsbestämmelser 

att socialsekreterare Hannes Fjälltegen, 750819-0613 i övrigt utför 
arbetsuppgifter för socialnämnden Emmaboda kommuns räkning, med 
motsvarande ansvar och befogenheter som socialsekreterare anställd vid 
socialförvaltningen i Emmaboda kommun 

____ 

Beslutet skickas till 
Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner. 



PROTOKOLL 9 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr SN/2019:46   700 

Begäran om entledigande av förtroendeuppdrag – Ersättare i 
socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Fridholm (KD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Emmaboda 
kommuns socialnämnd då hon flyttat från kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Avsägelse politiska uppdrag

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att bevilja Kerstin Fridholms (KD) begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som ersättare i Emmaboda kommuns socialnämnd 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att bevilja Kerstin Fridholms (KD) begäran om entledigande från sitt uppdrag 
som ersättare i Emmaboda kommuns socialnämnd 

____ 

Beslutet skickas till 
  Kommunledningskontoret 



PROTOKOLL 10 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§  91    Dnr SN/2020:67   700 

Emmaboda kommuns Socialtjänstplan 

Socialnämnden har haft en workshop, där man gått igenom Emmaboda 
kommuns Socialtjänstplan. Denna workshop mynnade ut i att man ansåg att 
innehållet i Socialtjänstplanen inte ska ändras.   
I vissa stycken har dock texten förenklats medans det i andra stycken har gjorts 
förtydliganden. Det förekom även en del upprepningar och dessa har tagits bort. 

Vid Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådens möte 2020-09-14 inkom 
önskemål om att man i socialtjänstplanen bör förtydliga ordet salutogent.  
I meningen ”Vi utgår från ett salutogent förhållningssätt i vårt uppdrag, vilket 
innebär fokus på att arbeta hälsofrämjande och på förmågan hos varje enskild ” 
har kursiv text lagts till. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa Emmaboda kommuns Socialtjänstplan 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att fastställa Emmaboda kommuns Socialtjänstplan 
____ 



PROTOKOLL 11 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§  92    Dnr SN/2020:3   700 

Information – Socialnämndens mål och internkontrollplan 

Vid socialnämndens workshop 2020-09-02 arbetade nämnden fram förslag till 
socialnämndens mål och internkontrollplan.  
Verksamhetsutvecklare Linnéa Haraldsson presenterar en sammanfattning 
avseende arbetet kring mål och internkontroll. 
____ 

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  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§  93    Dnr SN/2020:77   700 

Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen 

Svar på frågor från föregående möte 
1. Vad hände med den planerade utbyggnaden av äldreboendet på

Bjurbäcksgatan 46?
Svar: 2014 beslutades om att bygga ett särskilt boende i anslutning till
Bjurbäcksgatan 46. Man gjorde en upphandling men det blev för dyrt,
ärendet återremitterades och man beslutade att bygga vinterträdgården. Efter
detta har det inte hänt något i ärendet.

2. Vilka planer och åtgärder inom Emmasamverkan finns för att förhindra
gängkriminalitet i Emmaboda kommun?
Svar: Inget svar vid dagens möte. Charlotte Andersson (SD) önskar att
frågan ändras till –Vilka planer och konkreta åtgärder inom Emma-
samverkan finns för att förhindra gängkriminalitet i Emmaboda kommun.
Svar: Frågan tas upp vid socialnämndens möte i oktober 2020

____ 

Socialnämnden beslutar 

att fråga ett anses som besvarad, fråga två besvaras vid socialnämndens möte i 
oktober 2020 

____ 



PROTOKOLL 13 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§  94    Dnr SN/2020:3   700 

Information – Verksamhetschef – Hälso- och sjukvårdsenheten  

Bakgrund 
All verksamhet inom hälso- och sjukvård ska ha en verksamhetschef (4 kap 2 § 
HSL). Verksamhetschefen är den som har det övergripande ansvaret för 
verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet. 
I Emmaboda kommun är det socialchefen som är verksamhetschef för hälso- och 
Dsjukvården. Visserligen är det möjligt att ha en verksamhetschef som inte har 
medicinisk kompetens men utan kompetens inom området får hen inte bestämma 
över vård och behandling av patienter. Det är till stor fördel om 
verksamhetschefen har kompetens och insikt i verksamhetsområdet. De allra 
flesta kommuner har en medicinskt kompetent verksamhetschef för hälso- och 
sjukvården.  
I Emmaboda har det i praktiken varit enhetschefen för hälso- och sjukvården 
som delegerats/skött verksamhetschefens ansvar.  

Ändrad organisation  
Socialförvaltningens övriga organisation leds av två verksamhetschefer som är 
direkt underställda socialchefen. En verksamhetschef (IFO-chef) ansvarar för 
individ- och familjeomsorgen inklusive integrationsenheten och en 
verksamhetschef ansvarar för äldreomsorgen och funktionsstöd. För att få en 
enhetlig och jämställd organisation bör även hälso- och sjukvården ledas av en 
verksamhetschef som har medicinsk kompetens. 

Omvandling av befintlig tjänst  
Tanken är att omvandla tjänsten som enhetschef för hälso- och sjukvården till 
verksamhetschef. Det innebär att det formella ansvaret som verksamhetschef 
inom hälso- och sjukvård läggs på denna tjänst. Tjänsten innehas av en person 
som har medicinsk kompetens. 

KSPU:s (kommunstyrelsens personalutskott) presidium har godkänt att tjänsten 
som enhetschef för hälso- och sjukvården omvandlas till verksamhetschef för 
hälso- och sjukvården 

Konsekvensbeskrivning 
Förändringen är viktig då vi behöver få en tydlighet i organisationen och ansvar 
inom hälso- och sjukvården. I dag är det socialchefen (utan medicinsk 
kompetens) som är verksamhetschef men i praktiken är det enhetschefen för 
hälso- och sjukvård som sköter uppdraget. Förändringen innebär att den som 
utför uppdraget även har det formella ansvaret. Jag kan inte se några negativa 



PROTOKOLL 14 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

konsekvenser för verksamheten med denna förändring. Förändringen innebär 
inte någon utökning av tjänster.  
Det finns även ett behov av att socialförvaltningen får en enhetlig och tydlig 
ledningsorganisation. Med denna förändring får socialförvaltningen en enhetlig 
och jämställd organisation med verksamhetschefer för alla verksamheter 
inklusive hälso- och sjukvården. 

Kommunstyrelsens personalutskotts presidium har beslutat att tjänsten 
enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten omvandlas till verksamhetschef 
hälso- och sjukvårdsenheten. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet utan beslut i sak 
____ 



PROTOKOLL 15 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr SN/2019:3   700 

Socialförvaltningen informerar 

• Förberedelser pågår om de särskilda boendena ska öppnas upp –
Avvaktar krisledningsnämndens beslut

• Vaccination för säsongsinfluensa 2020 kommer att erbjudas vård och
omsorgspersonal

• Fältverksamhet startat upp då nu finns två stycken fältassistenter
• Försörjningsstöd till arbete – Ett samarbete med Möjligheternas hus

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 16 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-09-23 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 96   Dnr SN/2019:5   700 

Övrigt 

Eva Regin Johnston (M) önskar att i utskick till socialnämnden ska föregående 
protokoll bifogas.  
____ 

Charlotte Andersson (SD) undrar hur man tänker kring öppning av särskilda 
boendena under hösten?  
Michael Börjesson, socialchef svarar att nu pågår arbete med riskanalys samt att 
anpassa verksamheterna för att undvika smittspridning av covid-19. 
____ 

Charlotte Andersson (SD) undrar – Vad gör förvaltningen för att lex Sarah 
rutinerna efterföljs?  
Michael Börjesson, socialchef svarar – Information och utbildningsinsatser 
gällande lex Sarah rutiner har cheferna ansvar för. 
Riktlinje, rutiner och rapport ligger även i socialförvaltningens ledningssystem. 
____  

Charlotte Andersson (SD) önskar få exakta siffror på nyanlända som är i 
egenförsörjning från åren 2015-2018. Socialförvaltningen kan endast svara för 
de personer som finns registrerade hos socialförvaltningen.  
____ 

Information om presidiets och tjänstepersoners möte med Region i Kalmar län 
gällande psykiatrin. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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