
PROTOKOLL 1 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, 2019-08-26, 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 
Lotta Stenberg-Lejon (S),  
Jan Karlsson (S) 
Gunvor Karlsson S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Charlotte Andersson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Michael Börjesson, förvaltningschef 
Anders Friberg, förvaltningsekonom, 
Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare  

Utses att justera Eva Regin Johnston (M) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-08-31, kl. 10:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 74-84 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Stefan Nyström 

justerare 
Eva Regin Johnston 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-08-26 
Datum för anslags 2020-08-31 Datum för anslags 2020-09-21 
uppsättande nedtagande 
Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift 

Lena Limslätt-Petersson 



PROTOKOLL 2 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 74 Ändring - Föredragningslista
§ 75 Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för socialsekreterare

vid Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner – H S 
§ 76 Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för socialsekreterare

vid Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner – M P 
§ 77 Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för socialsekreterare

vid Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner – A A de O 
§ 78 Ekonomi
§ 79 Entledigande och val av dataskyddsombud - Socialnämnden
§ 80 Information – Revidering – Vägledning för handläggare enligt SoL
§ 81 Socialförvaltningen informerar
§ 82 Anmälan - Delegationsbeslut
§ 83 Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen
§ 84 Övrigt



PROTOKOLL 3 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 74 DNR: SN/2020:6   700 

Ändring – Föredragningslista 

• Ärende 6, 7 och 8 – Delegering socialnämnden – Personligt förordnande
för socialsekreterare vid Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner,
läggs till på dagens föredragningslista

• Ärende 10 – Svar  på motion – Språkkrav inom omsorgen Emmaboda
kommun stryks från dagens föredragningslista

____ 

Socialnämnden beslutar 

att ärende 6, 7 och 8 – Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för 
socialsekreterare vid Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner läggs 
till på dagens föredragningslista 

att ärende 10 – Svar på  motion – Språkkrav inom omsorgen Emmaboda 
kommun stryks från dagens föredragningslista 

____



PROTOKOLL 4 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr SN/2020:48   757 

Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för socialsekreterare vid  
Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner – H S 

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.

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att socialsekreterare H S anställd vid Familjerätten 
för kommunerna Nybro och Emmaboda förordnas att utföra uppgifter vid 
socialnämnden Emmaboda kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser 

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

____ 



PROTOKOLL 5 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att socialsekreterare H S anställd vid Familjerätten 
för kommunerna Nybro och Emmaboda förordnas att utföra uppgifter vid 
socialnämnden Emmaboda kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser 

att socialsekreterare H S 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 6 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr SN/2020:48   757 

Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för socialsekreterare vid  
Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner – M P 

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.

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att socialsekreterare M P anställd vid Familjerätten 
för kommunerna Nybro och Emmaboda förordnas att utföra uppgifter vid 
socialnämnden Emmaboda kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser 

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

____ 



PROTOKOLL 7 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att socialsekreterare M P anställd vid Familjerätten 
för kommunerna Nybro och Emmaboda förordnas att utföra uppgifter vid 
socialnämnden Emmaboda kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser 

att socialsekreterare M P 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 8 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr SN/2020:48   757 

Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för socialsekreterare vid  
Familjerätten Nybro och Emmaboda kommuner – A A de O 

Bakgrund 
2018-12-18 § 129 beslutade socialnämnden i Emmaboda kommun att godkänna 
en gemensam familjerätt mellan kommunerna Nybro och Emmaboda.  
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.

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att socialsekreterare A A de O anställd vid Familjerätten för kommunerna Nybro 
och Emmaboda förordnas att utföra uppgifter vid socialnämnden Emmaboda 
kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser 

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

____ 



PROTOKOLL 9 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att socialsekreterare A A de O anställd vid Familjerätten för kommunerna Nybro 
och Emmaboda förordnas att utföra uppgifter vid socialnämnden Emmaboda 
kommun enligt gällande delegeringsbestämmelser 

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

____ 

Beslutet skicka till 
Familjerätten för Emmaboda och Nybro kommuner 
____ 



PROTOKOLL 10 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr SN/2019:12   041 

Ekonomi 

Redovisning Januari – Juli 2020 

2020-01-01 – 2020-07-31 Utfall Ackumulerad 
budget 

Avvikelse -  
budgetutfall 

Resultat Central verksamhet 5 335 475 6 464 917 1 129 442 
Resultat Individ & 
familjeomsorg 

21 458 527 19 301 667 -2 156 860

Resultat Äldreomsorg 41 299 937 39 958 921 -1 341 016
Resultat Hälso- och sjukvård 13 580 600 12 095 167 -1 485 433
Resultat Funktionsstöd 36 249 336 31 545 567 -4 703 769
TOTALT 117 923 874 109 366 238 -8 557 636

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga informationen gällande socialnämndens ekonomi till 
protokollet utan beslut i sak 

 ____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen gällande socialnämndens ekonomi till 
protokollet utan beslut i sak 

____ 



PROTOKOLL 11 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr SN/2018:68   700 

Entledigande och val av dataskyddsombud - Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har fått ett sparbeting i budget 2020-2022. Kommunen 
kan spara in på kostnaden för externt dataskyddsombud och placera om uppgiften 
som dataskyddsombud på redan befintlig funktion inom kommunen. 

Bakgrund 
Emmaboda kommunkoncern samverkar med Nybro kommun gällande 
dataskyddsombud. Tjänsten är placerad i Nybro och Emmaboda kommun 
faktureras en månadsavgift för att nyttja tjänsten.  

Ärendets beredning 
Kansliavdelningen har ansvaret och samordningen av kommunkoncernens arbete 
och dataskyddsgrupp. Ärendet har diskuterats mellan tillförordnad kommunchef, 
kanslichef och arkivarie som deltar i dataskyddsgruppen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Dataskyddsombud Emmaboda kommunkoncern.

____ 

Kommunledningskontoret föreslår socialnämnden besluta 

att entlediga Thina Rydell, Nybro kommun, från sitt uppdrag som 
dataskyddsombud från och med 2020-09-15 

att utse Maria Henningsson som dataskyddsombud från och med 2020-09-15 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att entlediga Thina Rydell, Nybro kommun, från sitt uppdrag som 
dataskyddsombud från och med 2020-09-15 

att utse Maria Henningsson som dataskyddsombud från och med 2020-09-15 
____ 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
____ 



PROTOKOLL 12 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 80 Dnr SN/2020:109   700 

Information - Revidering – Vägledning för handläggare enligt SoL 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån socialförvaltningens matris/ledningssystem så behöver riktlinjen för 
Vägledning för handläggare enligt socialtjänstlagen (SoL) revideras. 
Vägledningen faller inom de så kallade hur-frågorna, det vill säga att 
förvaltningen beslutar om hur man vill lägga upp arbetet av en uppgift man är 
ålagd att göra genom politiska beslut eller lagstiftning, därför blir revideringen en 
information till nämnden. 

Ärendets beredning 
Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare har tillsammans med handläggare gått 
igenom vägledningen och genomför revideringen. 

Beslutsunderlag 
• Vägledning för handläggare enligt SoL

____

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta

att med kännedom lägga informationen om revideringen av dokumentet 
Vägledning för handläggare enligt SoL till protokollet utan beslut i sak 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen om revideringen av dokumentet 
Vägledning för handläggare enligt SoL till protokollet utan beslut i sak 

____ 



PROTOKOLL 13 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 81 Dnr SN/2019:3   700 

Socialförvaltningen informerar 

• Linda Fransson – Enhetschef i Långasjö
• Beatrice Sjöholm – Enhetschef i Vissefjärda
• Förändringar i Socialtjänstlagen (SoL) – Föreläsning Sveriges Kommuner

och Regioners (SKR) tolkning 10-12, koppla upp sig via SKR:s hemsida
• Socialförvaltningens ledningsgrupp har startat upp där socialchef, ekonom,

verksamhetsutvecklare och verksamhetschefer ingår
• Covid19 – I dagsläget lugnt, men fokus på att hålla i och hålla ut.
• Tulpanen – Integrationsenheten är på plats i lokalerna. Vuxenenheten

flyttar in inom kort.

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 14 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr SN/2019:10   700 

Anmälan - Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen (IFO) för perioden 
2020-06-01 – 2020-07-31 

Delegationsbeslut enligt lista för Socialtjänstlagen (SoL) för perioden 
2020-06-01 – 2020-07-31 

Delegationsbeslut enligt lista för Lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade (LSS) för perioden 2020-06-01 – 2020-07-31 

Delegationsbeslut socialnämndens utskott 
2020-06-01 – 2020-07-31 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2020-06-01 – 2020-07-31 till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 
 2020-06-01 – 2020-07-31 till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 15 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 83 Dnr SN/2020:77   700 

Frågor och svar från socialnämnden till socialförvaltningen 

1. Ingrid Adolfsson (S)
Stig-Ove Andersson (S) tog vid kommunala pensionärsrådets
informationsmöte 2020-06-01 upp frågan ”Vad hände med den planerade
utbyggnaden av äldreboendet på Bjurbäcksgatan 46”.
Ingrid Adolfsson undrar om Stefan Nyström (M) lyft frågan i
ordförandegruppen.
Svar: Stefan Nyström lämnar svar till pensionärsrådet vid kommande
möte 2020-09-14. Information till nämnden vid nämndsmötet i september
2020-09-23.

2. Dragan Pavlovic (S)
Socialtjänstplanen – Förslag att lägga ut socialtjänstplanen på remiss till
brukarråden?
Svar: Socialtjänstplanen kommer att skickas ut till ledamöterna i
kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet inför
deras möten 2020-09-14.

3. Dragan Pavlovic (S)
Kommer de vakanta tjänsterna som fältare att tillsättas?
Svar: Michael Börjesson, socialchef svarar ”Detta är ingen lagstyrd
verksamhet utan det är en prioriteringsfråga för nämnden”.

4. Charlotte Andersson (SD)
Vilka planer och åtgärder inom Emmasamverkan finns för att förhindra
gängkriminalitet i Emmaboda kommun?
Svar: Socialförvaltningen informerar om hur man arbetar med detta vid
socialnämndens möte 2020-09-23.

5. Eva Regin Johnston (M)
Hur fungerar det vid Vårdnadstvister/Barnavårdsutredningar  - Får barnen
göra sin röst hörd?
Svar: Information via tema under hösten 2020, alt under våren 2021om tid
inte medges.

____ 

Socialnämnden beslutar 

att frågorna två och tre anses besvarade och frågorna ett och fyra besvaras vid 
socialnämndens möte 2020-09-23 samt att fråga fem tas upp som tema 

____ 



PROTOKOLL 16 (16) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-08-26 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 84   Dnr SN/2019:5   700 

Övrigt 

Socialnämndens presidium har ett inplanerat möte med företrädare från Regionen 
i Kalmar, 2020-09-14, angående Habiliteringen, Barn och ungdomspsykiatrin 
(BUP) samt Öppenvårdspsykiatrin.  
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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