
PROTOKOLL 1 (12) 
Socialnämnden Sammanträdesdatum  

2021-04-21 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Via Teams, 2021-04-21, 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),  
Gunvor Karlsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Marianne Åkesson (SD) 

Övriga deltagande Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
Michael Börjesson, förvaltningschef 
Erik Sandell, alkoholhandläggare, § 30 
Anders Friberg, förvaltningsekonom, § 31 
Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare, § 32 

Utses att justera Ingrid Adolfsson (S) 
Justeringens plats och tid Rådhusgatan 2, Emmaboda, 2021-04-23, kl. 09:00 

Underskrifter sekreterare Paragrafer 30 - 38 
Lena Limslätt-Petersson 

ordförande 
Stefan Nyström 

justerare 
Ingrid Adolfsson 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-21 

Datum för anslags 2021-04-23 Datum för anslags 2021-05-22 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Socialkontoret, Emmaboda 
protokollet 

Underskrift 
Lena Limslätt-Petersson 
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Innehållsförteckning 
 
§ 30 Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 

Lagen om receptfria läkemedel - 2021 
§ 31 Ekonomi 
§ 32 Inrättande av stipendium till elever vid Vilhelm Mobergsgymnasiets 

Vård- och omsorgsprogram (ungdomsprogrammet) 
§ 33 Information - tillsynsärenden 
§ 34 Socialförvaltningen informerar 
§ 35 Information – Delegationsbeslut  
§ 36 Anmälan Allmänna ärenden 
§ 37 Rapport – Kommunala pensionärsrådet och Kommunala 

tillgänglighetsrådet 
§ 38 Övrigt 
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§ 30 Dnr SN/2021:20   706 
 
Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel - 2021 
 
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 2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 
Lagen om receptfria läkemedel 2021 

____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal Verksamhet 

(PKV) angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel, 

 
att översända avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal Verksamhet 

(PKV) angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 
Socialnämnden beslutar 

 
att godkänna avgiftsändringarna utifrån Prisindex för Kommunal Verksamhet 

(PKV) angående handläggning enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel, 

 
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 
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§ 31 Dnr SN/2021:10   041 
 
Ekonomi 
 
Förvaltningschef Anders Friberg informerar om arbetet med budget 2022. 

____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen avseende budget 2022 till protokollet 
 utan beslut i sak 
____ 
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§ 32 Dnr SN/2021:93   027 

Inrättande av stipendium till elever vid Vilhelm Mobergsgymnasiets Vård- 
och omsorgsprogram (ungdomsprogrammet) 

Bakgrund 

Socialnämnden är stolt över verksamheterna inom vård och omsorg, äldreomsorg 
och funktionsstöd och vill att medarbetare ska fortsätta att utveckla vården och 
omsorgen samt att unga på väg ut i arbetslivet ska vilja söka sig till nämndens 
verksamheter. Likaså att unga personer som ska välja gymnasieutbildning ska 
finna vård-och omsorgsutbildningen attraktiv och vilja söka den. En stor del av 
framtidens arbetstillfällen finns inom vård- och omsorg. 

Emmaboda kommun ingår i Vård- och Omsorgscollege Kalmar län-söder 
tillsammans med arbetsgivare och utbildningsanordnare i Borgholm, Kalmar, 
Mörbylånga, Nybro och Torsås samt fackförbundet Kommunal, Linnéuniversitetet 
och Arbetsförmedlingen. Det är ett certifierat samarbete som syftar till att skapa 
attraktiva och moderna utbildningar med hög kvalité. Målsättningen är att höja 
kvaliteten på vård och omsorg samt att främja nationella, regionala och lokala 
satsningar som leder till att behovet av personal- och kompetensförsörjningen 
inom vård och omsorg tillgodoses. 

Vision för Vård-och omsorgscollege Kalmar län (norr och söder) är 
Människa till människa – tillsammans skapar vi vård och  
omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden. 

Som ett led i arbetet mot visionen vill Socialnämnden inrätta ett stipendium till 
elever vid Vilhelm Mobergsgymnasiets Vård-och omsorgsprogram för ungdomar. 
Stipendiet syftar till att uppmuntra unga människor att ta tillvara på sin 
utbildningstid för att sedan kunna fortsätta att utvecklas personligt och 
yrkesmässigt inom socialnämndens verksamheter och tillsammans med kollegor 
samt personerna som är i behov av stöd, skapa vård och omsorg av högsta kvalitet 
för kommunens invånare. 

Ärendets beredning 
Socialnämndens presidium gav socialchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på 
statuter för stipendium. Socialchef delegerade uppdraget till 
verksamhetsutvecklare.  

Verksamhetsutvecklare har genom Emmaboda kommuns lokala styr och 
arbetsgrupp för Vård- och Omsorgscollege tagit fram förslag på statuter för 
socialnämndens stipendium. Styr- och arbetsgruppen består av representanter från 
Vilhelm Mobergsgymnasiet och representanter från Socialförvaltningens 
verksamheter äldreomsorg, funktionsstöd och hälso-och sjukvård.   
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – Inrättande av stipendium till elever vid Vilhelm 

Mobergsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram (ungdomsprogrammet) 
• Statuter för Socialnämndens stipendium till elever vid Vilhelm 

Mobergsgymnasiets vård och omsorgsprogram (ungdomsgymnasiet). 

____ 

 

Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att införa stipendium till elever vid Wilhelm Mobergsgymnasiets Vård- och 
omsorgsprogram (ungdomsgymnasiet) 

att   stipendiet som mest omfattar 8 000 kronor med fördelningen: 
Årskurs 1 1 000 kronor per elev. Kan delas ut till 1 eller 2 elever. 
Årskurs 2 1 000 kronor per elev. Kan delas ut till 1 eller 2 elever. 
Årskurs 3 2 000 kronor per elev. Kan delas ut till 1 eller 2 elever. 

att godkänna Statuter för socialnämndens stipendium till elever vid Vilhelm 
Mobergsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram (ungdomsgymnasiet) 

 

Socialnämnden beslutar 

att införa stipendium till elever vid Wilhelm Mobergsgymnasiets Vård- och 
omsorgsprogram (ungdomsgymnasiet) 

att   stipendiet som mest omfattar 8 000 kronor med fördelningen: 
Årskurs 1 1 000 kronor per elev. Kan delas ut till 1 eller 2 elever. 
Årskurs 2 1 000 kronor per elev. Kan delas ut till 1 eller 2 elever. 
Årskurs 3 2 000 kronor per elev. Kan delas ut till 1 eller 2 elever. 

att godkänna Statuter för socialnämndens stipendium till elever vid Vilhelm 
Mobergsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram (ungdomsgymnasiet) 

____ 
 
 
Beslutet skickas till 
Styr- och arbetsgruppen för Vård och omsorgscollege 
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§  33    Dnr SN/2021:7   700 
 
Information tillsynsärenden 
 

• Arkivmyndighetens tillsyn – 2020  
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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§ 34 Dnr SN/2021:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

• Heltid som norm 
• Nytt resursfördelningssystem 
• Emmabodaprocessen 
• Allaktivitetshus öppnas med restriktioner 
• Ökning – Försörjningsstöd till familjer med barn 
• Ökning – Orosanmälan om barn som far illa 
• Öppenvård på hemmaplan – Vuxenenheten  
• Familjecentralen 
• Samverkan med bildningsförvaltningen 
• Pressad situation i förvaltningen – Covid-19 relaterat 
• Hög vårdtyngd både inom äldreomsorg och funktionsstöd 
• SAMBA – projekt som arbetar med personer som är längst från 

arbetsmarknaden 
• Trygghetskamera 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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§ 35 Dnr SN/2021:9   002 
 
Anmälan - Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden 
2021-03-01 – 2021-03-31 
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2021-03-01 – 2021-03-31 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2021-03-01 – 2021-03-31 
 
Delegationsbeslut socialnämndens utskott 2021-03-01 – 2021-03-31 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden 

 2021-03-01 – 2021-03-31 till protokollet 
____ 
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§ 36 Dnr SN/2021:2   700 
 
Anmälan allmänna ärenden 
 

• KF 2021-03-29 § 36 – Besvarande av Motion angående språkkrav inom 
omsorgen i Emmaboda kommun 

• KF 2021-03-29 § 27 – Ansvarsfrihet och revisionsberättelse år 2020 – 
Emmaboda kommun 

• Revisionsrapport – Granskning år 2020 – Emmaboda kommun 
• Revisionsberättelse – Emmaboda 2020 
• KF 2021-03-29 § 26 – Årsredovisning 2020 
• Årsredovisning – 2020 
• KSPU 2021-03-23 § 5 – Omvandling av två tjänster1:e socialsekreterare 

till två tjänster enhetschefer 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 



                   PROTOKOLL                  11 (12)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2021-04-21  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
§  37    Dnr SN/2021:4   700 
 
Rapport – Brukarråd  

 
• 2021-02-15 – Protokoll – Kommunala pensionärsrådet 
• 2021-02-15 – Protokoll – Kommunala tillgänglighetsrådet 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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§  38    Dnr SN/2021:5   700 
 
Övrigt 

 
Lotta Lejon Stenberg (S) efterfrågar information från mötet mellan Region i 
Kalmar län och Emmaboda kommun angående samverkan gällande personer 
med psykisk ohälsa. 
 
Ordförande informerar om att två möten med Region i Kalmar län har ägt rum där 
både politiker och tjänstepersoner deltog, ytterligare ett möte är planerat. Vidare 
information kommer att ges till nämnden fortlöpande. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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