
PROTOKOLL 1 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Karl-Oskar, kommunhuset, 2020-02-19, kl. 08:00 – 11:00 

Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 
Göran Eriksson (C) 
Stefan Focic (M)  
Stefan Losell (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) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Michael Börjesson, förvaltningschef 
Linda Fransson, enhetschef äldreomsorgen, § 10 
Annelie Djerf, omsorgshandledare, § 10  
Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare, § 10, § 13 
Caroline Moberg, systemförvaltare, § 10 

Utses att justera Gull-Britt Hellborg (KD) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2020-02-25, kl. 11:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 10-26 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Stefan Nyström 

justerare 
Gull-Britt Hellborg 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-02-19 
Datum för anslags 2020-02-25 Datum för anslags 2020-03-18 
uppsättande nedtagande 
Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift 

Lena Limslätt-Petersson 



PROTOKOLL 2 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning 

§ 10 Tema: Hälsa och kultur
§ 11 Verksamhets- och tillsynsplan för alkoholservering, folköl och

tobaksförsäljning samt kontroll av receptfria läkemedel i Emmaboda 
kommun 2020 

§ 12 Avgift för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och
Lagen om receptfria läkemedel - 2020 

§ 13 Remissvar – Motion – Aktivt arbete kring personer med psykisk ohälsa
§ 14 Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämndens utskott
§ 15 Delegering – Sydostjouren – A A
§ 16 Delegering – Sydostjouren – D S
§ 17 Delegering – Sydostjouren – J N
§ 18 Delegering – Sydostjouren – L M
§ 19 Delegering – Sydostjouren – M W
§ 20 Rapport – Inkomna tillbud/olycksfall/färdolycksfall inom

socialförvaltningen - 2019 
§ 21 Information – Verkställda beslut mandatperioden 2019-2022
§ 22 Socialförvaltningen informerar
§ 23 Information – Tillsynsärenden
§ 24 Anmälan – Delegationsbeslut
§ 25 Anmälan – Allmänna ärenden
§ 26 Övrigt



PROTOKOLL 3 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr SN/2020:1   700  

Tema: Hälsa och Kultur 

Sammanfattning 

Hälsa och kultur arbetar med samverkan och ökad kommunikation över 
förvaltningsgränser/hälsocentral, där dialog förs över hur kulturen kan bli mer 
tillgänglig för alla samhällsmedborgare. 

Övergripande mål för Hälsa och Kultur i Emmaboda är att via samverkan mellan 
socialförvaltningen, kulturavdelningen och hälsocentralen hitta bättre 
arbetsmetoder för att nå individer som upplever ohälsa och brist på välbefinnande. 
Kulturutbudet ska erbjuda möjligheter att bibehålla och utveckla känsla av 
sammanhang (KASAM), livskvalitet och välbefinnande. Kulturen ska ses som en 
naturlig resurs för hälsa och livskvalitet. 

En styrka för att driva utvecklingsarbetet framåt med kulturfrågor är att ha ett 
gemensamt dokument med mål och riktlinjer för arbetet med hälsa- och kultur-
frågor. Viktigt med samverkan mellan kulturavdelningen på 
bildningsförvaltningen och socialförvaltningen, med en gemensam plattform att 
mötas i kulturfrågorna där tydliga behov från socialförvaltningen kommer fram. 

Det finns ca 55 personer i socialförvaltningen som är kulturombud som i sitt 
dagliga arbete motiverar, entusiasmerar och engagerar enskilda som får stöd till att 
finna intressen som kan skapa ett bättre välmående. 

Kulturutbud på allaktivitetshusen består av till exempel: 

Konserter Föreläsningar Mat-temakvällar Gymnastik 
Teater Hembygdsfilmer Högläsning Konstutställningar 
Filmklubb Rockabillytema Pratbubblan Hyttsill 
Traditioner Bingo Elviskväll Så var det förr 
Önskepsalmer med Samtal och soppa på kvällskvisten 
Kafferep med sju sorters kakor 
Trerätters middag med underhållning 
Kulturresa i vår del av Småland 

Genom arbetet med hälsa och kultur skapas ökade möjligheter för personer att 
mötas och på så vis förbättra möjligheterna att tillgodose sig en meningsfull dag. 
Hälsa och kultur verkar förebyggande mot psykisk ohälsa och ensamhet för 
personer som inte har kontakt med socialförvaltningen då man via 
allaktivitetshusen kan delta i det kulturutbuds som erbjuds. 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
Socialnämnden beslutar 
att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 4 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr SN/2020:46 702 

Verksamhets- och tillsynsplan för alkoholservering, folköl och 
tobaksförsäljning samt kontroll av receptfria läkemedel i Emmaboda 
kommun 2020 

Bakgrund 
Emmaboda kommuns alkoholhandläggare arbetade 2017 fram en Verksamhets- 
och tillsynsplan för alkoholservering, folköl och tobaksförsäljning samt kontroll 
av receptfria läkemedel i Emmaboda. 
Verksamhets- och tillsynsplanen ska revideras och uppdateras årligen. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsynen som avses är den genom alkohollagen och tobakslagen förskriven 
kommunerna och polismyndigheten. Syftet är i första hand att försäkra sig om en 
ansvarsfull servering och försäljning och begränsa tillgängligheten för märkbart 
berusade och underåriga. Alkohol- och tobakslagarna är skyddslagstiftningar med 
syfte att begränsa skador och olägenheter. 
I planen presenteras hur tillsyn ska gå tillväga gällande dokumentation, 
kontrollköp, ansvarsfull alkoholservering, egenkontroller, tillsynsobjekt. 
Tillsyn genomförs som inre eller yttre tillsyn. Inre tillsyn genomförs genom 
informationshantering, remisser och rapporter. Tillsyn som genomförs kan vara 
oanmäld eller anmäld och vara en rutinkontroll eller en påkallad tillsyn. I 
informativt syfte eller för informationsinhämtning. Den yttre tillsynen genomförs 
på serverings- eller försäljningsstället och kan ha ett informativt syfte eller 
genomföras i kontrollsyfte. Tillsynen kan genomföras samordnad med andra 
myndigheter eller enskilt. 

Ärendets beredning 
Verksamhets och tillsynsplan för alkoholservering, folköl och tobaksförsäljning 
samt kontroll av receptfria läkemedel i Emmaboda kommun 2020 har arbetats 
fram av kommunens alkoholhandläggare 

Beslutsunderlag 
• Verksamhetsplan och tillsynsplan för alkoholservering, folköl och

tobaksförsäljning samt kontroll av receptfria läkemedel i Emmaboda
kommun 2020

____ 



PROTOKOLL 5 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att anta Verksamhetsplan och tillsynsplan för alkoholservering, folköl och 
tobaksförsäljning samt kontroll av receptfria läkemedel i Emmaboda kommun 
2020 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att anta Verksamhetsplan och tillsynsplan för alkoholservering, folköl och 
tobaksförsäljning samt kontroll av receptfria läkemedel i Emmaboda kommun 
2020 

____ 

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare för Emmaboda kommun 



PROTOKOLL 6 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr SN/2020:46   702 

Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel – 2020  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun beslutade 2017-12-18 att anta avgifter 
för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om 
receptfria läkemedel samt att följa Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
Socialnämnd och Kommunfullmäktige informeras årligen om ändringar avseende 
dessa avgifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens alkoholhandläggare har inkommit med avgiftsändringar, enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), gällande handläggning utifrån 
Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel 2020.  

Beslutsunderlag 
• Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, tobakslagen och

Lagen om receptfria läkemedel 2020

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV) angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen 
och Lagen om receptfria läkemedel, till protokollet 

att översända avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal Verksamhet 
(PKV) angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 



PROTOKOLL 7 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal 
Verksamhet (PKV) angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen 
och Lagen om receptfria läkemedel, till protokollet 

att översända avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal Verksamhet 
(PKV) angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 



PROTOKOLL 8 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr SN/2019:144   779 

Remissvar – Motion – Aktivt arbete kring psykisk ohälsa 

Bakgrund 
Socialdemokraterna i Emmaboda kommun har genom Jarkko Pekkala kommit in 
med motionen – Aktivt arbete kring psykisk ohälsa. 
Man önskar att Emmaboda kommun beslutar att för egen del, men gärna 
tillsammans med andra kommuner i närområdet och andra intressenter, tar fram 
ett program, som syftar till att arbeta proaktivt mot den psykiska ohälsan i vår 
kommun samt att verka för att skolhälsovården i Emmaboda kommun har 
screening av elevers psykiska hälsa som en del av hälsokontrollen som genomförs 
i ordinarie hälsoundersökningar. 

Ärendets beredning 
Verksamhetsutvecklare på bildningsförvaltningen och socialförvaltningen har 
tillsammans arbetat fram ett svar på motionen utifrån frågorna i motionen, samt 
även tagit fram sammanställningen ”Bildnings- och socialförvaltningarnas aktiva 
arbete kring psykisk ohälsa”. 

Svar på Motionen – Aktivt arbete kring psykisk ohälsa 
Motionen inbegriper en kommunövergripande frågeställning vilket kan ses som en 
uppgift för folkhälsosamordnare i ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 
med, då det  innefattar alla kommuninvånare som är berörda inom psykisks 
ohälsa. Alla har inte koppling till Bildnings- och Socialnämndens verksamheter. 
Bildning- och socialförvaltningen har svarat utifrån deras verksamheter i det 
förebyggande, främjande och åtgärdande insatserna som görs gemensamt och i 
respektive verksamhet.  

Det genomförs screening och kartläggningar, förebyggande och åtgärdande 
insatser för de yngre samhällsmedborgarna  idag. Arbete riktar sig mest mot barn 
och unga från förskola till gymnasiet men kartläggning sker även i 
vuxenutbildningarna. 
Inom elevhälsans medicinska insats (skolhälsovården) genomförs årligen hälso- 
samtal med eleverna från förskoleklass,  årskurs 2, årskurs 4 årskurs 6, årskurs 8 
samt årskurs 1 på gymnasiet. 

Det som framkommit är att insatser i arbetet mot psykisk ohälsa inte finns i någon 
större utsträckning till vuxna och äldre brukare i kommunen.  
Om det finns riktade insatser till de vuxna i kommunen som inte har kontakt med 
Socialtjänst eller äldreomsorg är okänt.  Här behövs det ytterligare information 
och eventuellt en plan för det fortsatta arbetet för att öka den psykiska hälsan. 
Detta uppdrag bör ligga på kommunövergripande nivå.  



PROTOKOLL 9 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Det är av största vikt att arbeta drogförebyggande, främjande och åtgärdande på 
kommunövergripande plan riktat till både vuxna och barn, detta eftersom 
missbruk och/eller psykisk ohälsa påverkar både den enskilde brukaren och barn 
som finns i den vuxnes närhet. Idag finns inget aktivt kommunövergripande arbete 
i dessa frågor, då folkhälsosamordnartjänsten är vakant i dagsläget. 

Bildnings- och socialförvaltningarna vill uppmärksamma att en folkhälsosam-
ordnartjänst är viktig för det kommunövergripande arbetet i kommunen, i 
synnerhet gällande att arbeta proaktivt mot psykisk ohälsa hos enskilda i 
kommunen som inte har bistånd eller i övrigt har någon kontakt med omnämnda 
förvaltningar i kommunen. 

Den viktigaste utgångspunkten för Emmaboda kommuns arbete med att motverka 
psykisk ohälsa är att aktivt delta i och bidra till att driva på arbetet inom ramen för 
den samverkan inom vården som sker tillsammans med Region Kalmar län och 
övriga kommuner i länet. Denna samverkan benämns som ”Länsgemensam 
ledning i samverkan” och omfattar socialtjänst, angränsande områden inom hälso- 
och sjukvården, samt skolan. Målsättningen är att samtliga som ingår i samarbetet 
ska långsiktigt förses med praktiskt verksamhetsstöd och utveckla sina arbetssätt. 
Mer konkret innebär det här att det är inom ramen för detta samarbete som 
överenskommelser, praktiska anvisningar och handlingsplaner tillsammans arbetas 
fram regelbundet av samtliga inblandade parter på flera viktiga områden. 
Däribland området psykisk ohälsa. 

Det är viktigt att sätta fokus på detta angelägna område. Genom att arbeta fram 
svaret, på motionen Aktivt arbete kring psykisk ohälsa, har en sammanställning 
arbetats fram, över vad bildningsförvaltningen och socialförvaltningen redan gör 
och vad man behöver bli bättre på.  

Det upplägg som finns idag verkar redan i motionens anda och det är därför som 
bildnings- och  socialförvaltningarna föreslår bildnings- och socialnämnderna 
besluta att anta detta svar som sitt eget och föreslå att motionen anses besvarad. 

____ 

Beslutsunderlag 
• Remiss – Motion – Aktivt arbete kring psykisk ohälsa
• Motion – Aktivt arbete kring psykisk ohälsa
• Svar – Motion – Aktivt arbete psykisk ohälsa
• Sammanställning –  Bildnings- och socialförvaltningarnas arbete kring

psykisk ohälsa

____ 



PROTOKOLL 10 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet gällande 
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens sammanställning gällande 
arbete med psykisk ohälsa 

att anta, bildnings- och socialförvaltningens svar gällande –Aktivt arbete mot 
psykisk ohälsa, och betrakta det som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen – 
Aktivt arbete mot psykisk ohälsa som besvarad 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom anteckna informationen till protokollet gällande 
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens sammanställning gällande 
arbete med psykisk ohälsa 

att anta, bildnings- och socialförvaltningens svar gällande –Aktivt arbete mot 
psykisk ohälsa, och betrakta det som sitt eget 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen – 
Aktivt arbete mot psykisk ohälsa som besvarad 

____ 

Beslutet skickas till 
Bildningsförvaltningen för vidarebefordran till kommunstyrelsen 



PROTOKOLL 11 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr SN/2019:46   700 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämndens utskott 

Aktuellt 
Gull-Britt Hellborg (KD) har inkommit med avsägelse av uppdrag som ersättare i 
socialnämndens utskott. 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att entlediga Gull-Britt Hellborg (KD) som ersättare i socialnämndens utskott 
____ 

Gull-Britt Hellborg (KD) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att entlediga Gullbritt Hellborg (KD), som ersättare i socialnämndens utskott 
____ 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 



PROTOKOLL 12 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr SN/2020:54   753 

Delegering – Sydostjouren –  A A 

Bakgrund 
Från och med 2 november 2015 övertogs funktionerna social jour och beredskap 
inom socialnämnden i Emmaboda kommuns ansvarsområde av Sydostjouren – En 
samägd socialjoursverksamhet. Utöver Emmaboda kommun  ingår även 
Borgholm, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och 
Torsås. Kalmar kommun är säte för Sydostjouren och har personalansvar för 
jourens medarbetare. För att personal vid Sydostjouren ska kunna fatta 
myndighetsbeslut samt beslut om polishandräckning behövs personliga 
förordnanden.. 

Sammanfattning av ärendet 
För att som anställd Sydostjouren i Kalmar kommun, kunna utföra de 
myndighetsbeslut samt beslut om handräckning från polismyndighet, vid 
genomförande av beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU 
(Lagen om vård av unga) behöver A A ett personligt förordnande av 
socialnämnden i Emmaboda kommun.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för

tjänsteperson vid Sydostjouren – A A

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att socialsekreterare A A anställd vid Sydostjouren, Kalmar kommun, förordnas 
att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun enligt gällande 
delegationsbestämmelser 

att socialsekreterare A A förordnas rätten att begära handräckning från 
polismyndighet för att kunna genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 42 § punkt  2 LVU 

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

____ 



PROTOKOLL 13 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att socialsekreterare A A anställd vid Sydostjouren, Kalmar kommun, förordnas 
att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun enligt gällande 
delegationsbestämmelser 

att socialsekreterare A A förordnas rätten att begära handräckning från 
polismyndighet för att kunna genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 42 § punkt  2 LVU 

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

____ 

Beslutet skickas till 
Sydostjouren, Kalmar kommun 



PROTOKOLL 14 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr SN/2020:54   753 

Delegering – Sydostjouren –  D S 

Bakgrund 
Från och med 2 november 2015 övertogs funktionerna social jour och beredskap 
inom socialnämnden i Emmaboda kommuns ansvarsområde av Sydostjouren – En 
samägd socialjoursverksamhet. Utöver Emmaboda kommun  ingår även 
Borgholm, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och 
Torsås. Kalmar kommun är säte för Sydostjouren och har personalansvar för 
jourens medarbetare. För att personal vid Sydostjouren ska kunna fatta 
myndighetsbeslut samt beslut om polishandräckning behövs personliga 
förordnanden.. 

Sammanfattning av ärendet 
För att som anställd Sydostjouren i Kalmar kommun, kunna utföra de 
myndighetsbeslut samt beslut om handräckning från polismyndighet, vid 
genomförande av beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU 
(Lagen om vård av unga) behöver D S ett personligt förordnande av 
socialnämnden i Emmaboda kommun.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för

tjänsteperson vid Sydostjouren – D S

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att socialsekreterare D S anställd vid Sydostjouren, Kalmar kommun, förordnas 
att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun enligt gällande 
delegationsbestämmelser 

att socialsekreterare D S förordnas rätten att begära handräckning från 
polismyndighet för att kunna genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 42 § punkt 2 LVU 

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

____ 



PROTOKOLL 15 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att socialsekreterare D S anställd vid Sydostjouren, Kalmar kommun, förordnas 
att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun enligt gällande 
delegationsbestämmelser 

att socialsekreterare D S förordnas rätten att begära handräckning från 
polismyndighet för att kunna genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 42 § punkt 2 LVU 

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

____ 

Beslutet skickas till 
Sydostjouren, Kalmar kommun 



PROTOKOLL 16 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr SN/2020:54   753 

Delegering – Sydostjouren – J N 

Bakgrund 
Från och med 2 november 2015 övertogs funktionerna social jour och beredskap 
inom socialnämnden i Emmaboda kommuns ansvarsområde av Sydostjouren – En 
samägd socialjoursverksamhet. Utöver Emmaboda kommun  ingår även 
Borgholm, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och 
Torsås. Kalmar kommun är säte för Sydostjouren och har personalansvar för 
jourens medarbetare. För att personal vid Sydostjouren ska kunna fatta 
myndighetsbeslut samt beslut om polishandräckning behövs personliga 
förordnanden.. 

Sammanfattning av ärendet 
För att som anställd Sydostjouren i Kalmar kommun, kunna utföra de 
myndighetsbeslut samt beslut om handräckning från polismyndighet, vid 
genomförande av beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU 
(Lagen om vård av unga) behöver J N ett personligt förordnande av 
socialnämnden i Emmaboda kommun.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för

tjänsteperson vid Sydostjouren – J N

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att socialsekreterare J N anställd vid Sydostjouren, Kalmar kommun, förordnas 
att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun enligt gällande 
delegationsbestämmelser 

att socialsekreterare J N förordnas rätten att begära handräckning från 
polismyndighet för att kunna genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 42 § punkt 2 LVU 

att socialsekreterare J N i övrigt utför arbetsuppgifter för socialnämndens, i 
Emmaboda kommuns räkning, med motsvarande ansvar och befogenheter 
som socialsekreterare anställd vid socialförvaltningen Emmaboda kommun 

____ 



PROTOKOLL 17 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att socialsekreterare J N anställd vid Sydostjouren, Kalmar kommun, förordnas 
att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun enligt gällande 
delegationsbestämmelser 

att socialsekreterare J N förordnas rätten att begära handräckning från 
polismyndighet för att kunna genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 42 § punkt 2 LVU 

att socialsekreterare J N i övrigt utför arbetsuppgifter för socialnämndens, i 
Emmaboda kommuns räkning, med motsvarande ansvar och befogenheter 
som socialsekreterare anställd vid socialförvaltningen Emmaboda kommun 

____ 

Beslutet skickas till 
Sydostjouren, Kalmar kommun 



PROTOKOLL 18 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr SN/2020:54   753 

Delegering – Sydostjouren – L M 

Bakgrund 
Från och med 2 november 2015 övertogs funktionerna social jour och beredskap 
inom socialnämnden i Emmaboda kommuns ansvarsområde av Sydostjouren – En 
samägd socialjoursverksamhet. Utöver Emmaboda kommun  ingår även 
Borgholm, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och 
Torsås. Kalmar kommun är säte för Sydostjouren och har personalansvar för 
jourens medarbetare. För att personal vid Sydostjouren ska kunna fatta 
myndighetsbeslut samt beslut om polishandräckning behövs personliga 
förordnanden.. 

Sammanfattning av ärendet 
För att som anställd Sydostjouren i Kalmar kommun, kunna utföra de 
myndighetsbeslut samt beslut om handräckning från polismyndighet, vid 
genomförande av beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU 
(Lagen om vård av unga) behöver L M ett personligt förordnande av 
socialnämnden i Emmaboda kommun.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för

tjänsteperson vid Sydostjouren – L M

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att socialsekreterare L M anställd vid Sydostjouren, Kalmar kommun, förordnas 
att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun enligt gällande 
delegationsbestämmelser 

att socialsekreterare L M förordnas rätten att begära handräckning från 
polismyndighet för att kunna genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 42 § punkt 2 LVU 

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

____ 



PROTOKOLL 19 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att socialsekreterare L M anställd vid Sydostjouren, Kalmar kommun, förordnas 
att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun enligt gällande 
delegationsbestämmelser 

att socialsekreterare L M förordnas rätten att begära handräckning från 
polismyndighet för att kunna genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 42 § punkt 2 LVU 

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

____ 

Beslutet skickas till 
Sydostjouren, Kalmar kommun 



PROTOKOLL 20 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 19   Dnr SN/2020:54   753 

Delegering – Sydostjouren – M W

Bakgrund 
Från och med 2 november 2015 övertogs funktionerna social jour och beredskap 
inom socialnämnden i Emmaboda kommuns ansvarsområde av Sydostjouren – En 
samägd socialjoursverksamhet. Utöver Emmaboda kommun  ingår även 
Borgholm, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och 
Torsås. Kalmar kommun är säte för Sydostjouren och har personalansvar för 
jourens medarbetare. För att personal vid Sydostjouren ska kunna fatta 
myndighetsbeslut samt beslut om polishandräckning behövs personliga 
förordnanden.. 

Sammanfattning av ärendet 
För att som anställd Sydostjouren i Kalmar kommun, kunna utföra de 
myndighetsbeslut samt beslut om handräckning från polismyndighet, vid 
genomförande av beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § punkt 2 LVU 
(Lagen om vård av unga) behöver M W ett personligt förordnande av 
socialnämnden i Emmaboda kommun.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Delegering socialnämnden – Personligt förordnande för

tjänsteperson vid Sydostjouren – M W

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att socialsekreterare M W anställd vid Sydostjouren, Kalmar kommun, förordnas 
att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun enligt gällande 
delegationsbestämmelser 

att socialsekreterare M W förordnas rätten att begära handräckning från 
polismyndighet för att kunna genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 42 § punkt2 LVU 

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

____ 



PROTOKOLL 21 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Socialnämnden beslutar 

att socialsekreterare M W anställd vid Sydostjouren, Kalmar kommun, förordnas 
att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun enligt gällande 
delegationsbestämmelser 

att socialsekreterare  M W förordnas rätten att begära handräckning från 
polismyndighet för att kunna genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande enligt 42 § punkt2 LVU 

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

____ 

Beslutet skickas till 
Sydostjouren, Kalmar kommun 



PROTOKOLL 22 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 20    Dnr: SN/2019:135   700 

Rapport – Inkomna tillbud/olycksfall/färdolycksfall inom socialförvaltningen 
2019 

Bakgrund 
Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande undersöka 
arbetsmiljöförhållanden och göra en bedömning av eventuella risker för olycksfall 
samt fysisk och psykisk ohälsa. 
Om och när fall av fysisk eller psykisk ohälsa, olycksfall, tillbud eller allvarliga 
tillbud i arbetet inträffar ska orsakerna utredas. Alla händelser ska rapporteras i 
Kommunens Informationssystem om Arbetsmiljö (KIA), som är ett system som 
stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda 
händelser. 

Sammanfattning 
För att socialnämnden ska få en bild hur det ser ut gällande inkomna tillbud, 
arbetsskador och olycksfall inom förvaltningen redovisas dessa för nämnden. 
Arbetsskador är olyckor som händer på arbetet, eller sjukdomar som beror på 
arbetet. Det kan vara kroppsliga skador, men också psykiska problem. 
Exempel arbetsskador: 

• Halkolyckor
• Fall
• Trafikolyckor på väg till, under, på väg hem från arbetet
• Lyftskador
• Smittrisk
• Kränkning, både muntlig och via sociala medier

Tillbud är ”nästan olyckor”, händelser som hade kunnat leda till skador. 

Beslutsunderlag 
• Rapport – Inkomna tillbud, olycksfall och färdolycksfall inom

socialförvaltningen 2019
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
att med kännedom lägga information Rapport – Inkomna tillbud, olycksfall och 

färdolycksfall inom socialförvaltningen 2019 till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga information Rapport – Inkomna tillbud, olycksfall och 
färdolycksfall inom socialförvaltningen 2019 till protokollet. 

____ 



PROTOKOLL 23 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 21                                   Dnr SN/2019:13   700 

Information – Verkställda beslut mandatperioden 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden informeras två gånger per år om mandatperiodens verkställda/icke 
verkställda beslut. 

Beslutsunderlag 
• Rapport socialnämndens verkställda beslut mandatperioden 2019-2022

____ 

Socialförvaltningens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga information till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga information till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 24 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr SN/2020:3  700 

Socialförvaltningen informerar 

• Planerad enhetscheftjänst för biståndshandläggare kommer att ändras till
en Samordnare/Biståndshandläggartjänst

• bekymmer med ökat antal externa placeringar både inom Socialtjänstlagen
(SoL), Lagen om vård av missbrukare (LVM)  och Lagen om vård av unga
(LVU)

• Rekrytering enhetschef äldreomsorgen och verksamhetschef för
äldreomsorg och funktionsstöd påbörjad

• Information från presidiemöte i Oskarshamn
• LSS-barn – Övergår från bildningsförvaltningen till socialförvaltningen

vid halvårsskiftet 2020
• Integrationsenhetens framtid

____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga socialförvaltningens information till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga socialförvaltningens information till protokollet 
____ 



PROTOKOLL 25 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§  23    Dnr SN/2020:7   700 

Information tillsynsärenden 

Beslut – Inspektionen för vård och omsorg (IV) – Tillsyn av samordning av 
insatser för barn med psykisk o hälsa 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att med kännedom lägga information till protokollet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 

____ 



PROTOKOLL 26 (28) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2020-02-19 

Justerande  Utdragsbestyrkande

 § 24 Dnr SN/2020:10   041 

Anmälan - Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden 
2020-01-01 – 2020-01-31 

Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2020-01-01 – 2020-01-31 

Delegationsbeslut socialnämndens utskott 
2020-01-01 – 2020-01-31 

Delegationsbeslut enligt tobakslagen 
____ 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

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

____ 

Socialnämnden beslutar 

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

____ 



                   PROTOKOLL                  27 (28)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-02-19  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 25 Dnr SN/2020:2  700 
 
Anmälan allmänna ärenden 
 

• KS 2019-12-03 § 179 – Budgetuppföljning 2019, Bildningsnämnden, 
Socialnämnden, Teknik- och fritidsnämnden, Bygg- och miljönämnden, 
Kommunstyrelsen, Kommunkoncernen 

____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen – Allmänna ärenden till protokollet  
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen – Allmänna ärenden till protokollet 
____ 
 



                   PROTOKOLL                  28 (28)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2020-02-19  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

  
 
§  26    Dnr SN/2020:5   700 
 
Övrigt 

• Jan Karlsson – Vad händer kring pensionärs- och tillgänglighetsråden, ska 
enligt reglementet ligga under socialnämnden.  
Svar – Orsaken  till att råden inte startat upp beror på att ledamöter i råden 
inte  är tillsatta av kommunstyrelsen.  

• Dragan Pavlovic – Fått fråga från  allmänheten som undrar vem man 
kontaktar om man stöter på förvirrade/påverkade personer ute i samhället, 
butikslokaler eller andra offentliga lokaler  
Svar – Polis får kontaktas via 114 14, som lotsar ärendet vidare 

• Dragan Pavlovic – Anhörigstöd, hur fungerar det i förvaltningen  
Svar – Information vid socialnämnden mars 2020 

• Gull-Britt Hellborg (KD) efterfrågar bättre samverkan, i regionen, kring 
samsjuklighet. 

____ 
 
 
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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