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Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, 2022-04-27 kl. 09:00 – 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) 
Jan Karlsson (S) 
Anne-Beate Hamilton (S), § 26 
Gullvi Dahllöf (S), § 27 - 30 
Ingrid Adolfsson (S) 
Karin Rask (C) 
 

Övriga deltagande Gullvi Dahllöf (S), ej tjänstgörande ersättare § 26 

 Michael Börjesson, socialchef 
 Anders Friberg, förvaltningsekonom 
 Åsa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) § 26 
 Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare § 26 
 Caroline Moberg, systemförvaltare § 26-27 
 Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd § 26 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Stefan Focic (M) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 2022-04-28, kl. 08:00 
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 26 - 30 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Stefan Nyström 
 
 justerare  
  Stefan Focic 
 
 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-27 

Datum för anslags 2022-04-28 Datum för anslags 2022-05-20  
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 

Underskrift  

 Anneli Karlsson 
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Innehållsförteckning 
 
§  26 Tema: Kvinnojouren 
§  27 Ekonomisk uppföljning 2022 
§  28 Socialnämndens delegationsordning – revidering  
§  29 Socialförvaltningen informerar 
§  30 Delegationsärenden 
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§ 26 Dnr SN/2022:1   700   
 
Tema - Kvinnojouren 
 
Gun Thorstensson från Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar informerar om 
det arbete som bedrivs för att stödja och skydda kvinnor och barn. Jouren tillhör 
riksförbundet Unizon som är riksförbund åt ca 130 jourer. Det är riksförbundet 
som ansvarar för utbildning av styrelse och volontärer.  
 
Övervägande delen av verksamheten sköts av volontärer. Vid Kvinnojouren & 
Ungdomsjouren Kalmar finns det tre heltidsanställda och 30 volontärer. Avgörande 
samverkan sker kontinuerligt med polis, socialtjänst, jurister samt en psykolog. 
Målet med verksamheten är att utsatta kvinnor och barn ska få det stöd de behöver. 
Samtidigt är syftet utgöra en opinionsbildande del i samhället.  
 
Verksamheten som bedrivs av Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar är 
baserad på tre delar: skyddat boende, öppna insatser samt utåtriktad verksamhet.  

 
Skyddat boende är en insats som kan tilldelas personer som utsatts för våld i nära 
relation och som behöver någonstans att ta vägen. Öppna insatser består 
huvudsakligen av stödsamtal eller stödchat, bägge såväl enskilt som i grupp. Antal 
stödsamtal har ökat och bedömningen är att det finns en större efterfrågan på detta. 
 
De utåtriktade insatserna utgörs framför allt av informationsspridning i samhället 
och utbildningsinsatser på exempelvis skolor, fritidsgårdar, Linnéuniversitetet, 
privata företag och organisationer.  
 
Gun Thorstensson från Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar framhåller 
fördelarna med att tillsammans med kommuner ingå IOP-avtal (IOP = Idéburet 
offentligt partnerskap) för att kunna ha en mer långsiktig och gemensam 
överenskommelse snarare än att söka årliga föreningsbidrag. 
 
14 maj 2022 har Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar sitt 40-årsjubileum.  
____ 
 
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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§ 27 Dnr SN/2022:10   041 
  
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för den ekonomiska uppföljningen av 
första kvartalet 2022. Prognosen för hela året är fortfarande att det 2022 kommer 
att bli ett underskott på ca 1,5 miljoner kr. Det är ett fortsatt ansträngt ekonomiskt 
läge. Utöver höga kostnader för försörjningsstödet och placeringar antas ökade 
behov av äldreomsorg komma att resultera i ökade kostnader för socialnämnden. 
____ 
 
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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§ 28 Dnr SN/2022:9   002 
  
Socialnämndens delegationsordning - revidering 
 
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 
En revidering behöver göras av delegationsordningen för att denna ska vara 
aktuell. Revideringen avser delegationsnummer 11.3. 
 
Förslag 
Förslaget består i att ändra delegationsnummer 11.3 från: 
 
Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkningar  
11.3  Beslut om anmälan till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) om det 
finns skälig anledning att befara att 
en person som har legitimation för 
ett yrke inom Hälso- och sjukvården 
och som är verksam eller har varit 
verksam hos vårdgivaren kan utgöra 
en fara för patientsäkerheten 

Patientsäkerhets-
lagen 

Verksamhets-
chefen enligt 
Hälso- och 
sjukvårdslagen 
§ 29 

Socialchef är 
verksamhetschef. 
Beslut SN 1997 § 34 

 
till: 
 
Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Anmärkningar  
11.3  Beslut om anmälan till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) om det 
finns skälig anledning att befara att 
en person som har legitimation för 
ett yrke inom Hälso- och sjukvården 
och som är verksam eller har varit 
verksam hos vårdgivaren kan utgöra 
en fara för patientsäkerheten 

Patientsäkerhets-
lagen 

Verksamhets-
chefen  
i enlighet med  
4 kap 2 § 1 st. 
Hälso- och 
sjukvårdslagen 

 

 
Ärendets beredning 
Socialchef har angett förslag till beslut i samband med socialnämndens beredning 
2022-04-13. Socialnämndens presidium har vid den beredningen berett ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
- Socialnämndens delegationsordning med revideringsförslag 
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____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna föreslagen revidering av delegationsnummer 11.3 i 

Delegationsordning Socialnämnden 
 
att  konstatera att socialnämndens beslut från 1997-04-22 § 34 ”att socialchefen 

tillika är verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 
socialtjänsten” har upphört att gälla 

____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagen revidering av delegationsnummer 11.3 i 

Delegationsordning Socialnämnden 
 
att  konstatera att socialnämndens beslut från 1997-04-22 § 34 ”att socialchefen 

tillika är verksamhetschef för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 
socialtjänsten” har upphört att gälla 

 
att i Delegationsordning Socialnämnden ändra förkortningen för 

Tryckfrihetsförordningen från TB till TF 
 
att i hela dokumentet Delegationsordning Socialnämnden enhetligt använda 

benämningen Socialnämndens ordförande som benämning för denna delegat 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Verksamhetschef hälsa och sjukvård 
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§ 29 Dnr SN/2022:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

 Rekryteringar 
Ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tillträtt sin tjänst. 
Ny verksamhetschef för hälsa och sjukvård börjar 3 maj. 
Det är klart med ny enhetschef för funktionsstöd samt nya enhetschefer för 
Långasjö serviceområde och Vissefjärda serviceområde. 
 
Personalförändringar i relation till fältsekreterarna kommer under en 
period längre fram innebära att kommunen tillfälligt kommer att stå utan 
denna funktion. 
 

 Flyktingmottagning 
Det förväntas fortsätta komma flyktingar från Ukraina.  
Nya beräkningar finns angående hur många flyktingar som Emmaboda 
kommun förväntas kunna ta emot.  

____ 
 
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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§ 30    
  
Delegationsärenden 
 
 Dnr SN/2022:9   002   
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen (IFO) för perioden  
2022-03-01 – 2022-03-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2022-03-01 – 2022-03-31. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-03-01 – 2022-03-31 till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-03-01 – 2022-03-31 till protokollet 
____ 
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