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Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda kommunhus 
 2022-12-14 kl. 08:30 – 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 
Per Adolfsson (S) 
Jan Karlsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
Marianne Åkesson (SD) 
 

Övriga deltagande Maj-Brith Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 Michael Börjesson, socialchef 
 Anders Friberg, förvaltningsekonom 
 Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd § 92 
 Johanna Håkansson, enhetschef Emmaboda södra och Lindås serviceområde § 92 
 Linda Jarl, omsorgshandledare § 92 
 Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
  
 

Utses att justera Dragan Pavlovic (S) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-12-15, kl. 11:00 
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 90 - 100 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Stefan Nyström 
 
 justerare  
  Dragan Pavlovic 
 
 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-14 

Datum för anslags 2022-12-15 Datum för anslags 2023-01-06 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 

Underskrift  

 Anneli Karlsson 
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Innehållsförteckning 
 
§  90 Ekonomisk uppföljning 2022 
§  91 Information inför budget 2023 
§  92 Träffpunkten Lindås - verksamhetsförändring 
§  93 Internkontrollplan 2023 
§  94 Komplettering av förskrivningsanvisningar (med avseende på 

hjälpmedel) för kommuner i Kalmar län 
§  95 Resursmätning äldreomsorgen 
§  96 Information från brukarråden 
§  97 Socialförvaltningen informerar 
§  98 Delegationsärenden 
§  99 Delegering: – Personligt förordnande för tjänsteperson vid Nybro 

kommun med uppdrag inom alkohollagen och tobakslagen 
(alkoholhandläggare) 

§100 Övrigt 
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§ 90 Dnr SN/2022:10   041 
  
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för den ekonomiska uppföljningen till och med 
november 2022. Prognosen för hela året är att socialnämnden går mot ett 
budgetunderskott på 8,1 miljoner kr. 
 
Underskottet beror på ökade kostnader för försörjningsstöd, för funktionsstöd och 
för enskilda placeringar. Även äldreomsorgen uppvisar ett stort underskott på 
grund av ökade behov av omsorg samt ökad sjukfrånvaro som ger ökade 
kostnader för vikarier samt övertid. Arbetsmässigt och sett till utrustning 
genererar även hanteringen av smittspridningen av Covid-19 fortfarande 
kostnader eftersom omsorgspersonalen alltjämt omfattas av restriktioner.  
 
Oro finns för det allmänna kostnadsläget i såväl landet som kommunen, och där 
tecken nu finns på att arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet ökar, 
något som för socialnämndens del kommer att öka kostnaderna ytterligare. 
____ 
 
Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
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§ 91 Dnr SN/2023:10   041 
  
Information om Budget 2023 
 
Anders Friberg, ekonom, informerar om kommande budget för 2023. Beslut om 
internbudget 2023 väntas tas i januari 2023. Det saknas 8,5 miljoner för att få 
budgeten för 2023 i balans. 
 
Dialogmöte med kommunchef och kommunalråd är inplanerat till den 9 januari 
2023. Ordförande från socialnämnden, socialchef, ekonom samt chefsekonom 
deltar också. 
____ 
 
Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet  
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
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§ 92 Dnr SN/2022:163   700 
  
Träffpunkten Lindås - verksamhetsförändring 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslöt 2019-01-23 § 6 att flytta Träffpunkten i Lindås från 
Flygtvägen 10 till Lindås Folkets Hus. Ett hyreskontrakt upprättades då mellan 
Folkets Hus och socialförvaltningen innebärande att socialförvaltningen skulle 
betala 5000 kronor/månad för att få vistas i Folkets Hus lokaler. Lokalerna bokas 
efter behov via Folkets Hus föreståndare.  
 
När den för verksamheten ansvariga omsorgsassistenten sa upp sin anställning 
under 2019 så valde förvaltningen istället att dela upp arbetsuppgifterna mellan de 
övriga allaktivitetshusledarna. Så har det nu sett ut i flera år och det har fungerat 
på ett bra sätt.  
 
Antalet deltagare på de anordnade evenemangen är få, trots annonsering och 
affischering. Vid de större evenemangen kan deltagarna vara något fler men då är 
det företrädelsevis PRO Lindås medlemmar. Det senaste året har förvaltningen 
fått ställa in flera evenemang på grund av för få deltagare.  
 
Klokare användning behövs  
Verksamheten som Socialförvaltningen bedriver på Lindås Folkets Hus är inte 
besökt i den omfattning som krävs för att den ska finnas i den form som den finns 
idag. Det är återkommande samma människor som dyker upp på bingo och 
matkvällar, ca ett tiotal personer. De spontana besöken som vi har på våra 
allaktivitetshus finns inte alls på träffpunkten i Lindås. 
 
Förvaltningen betalar en hyra på 60 000 kr/år men har trots detta inget eget 
utrymme i huset utan måste alltid boka lokal hos Folkets Hus föreståndare. Detta 
gör att det finns en begränsning i hur vi vill nyttja lokalerna trots den fasta 
kostnaden. Verksamheten är svårplanerad när vi inte kan nyttja lokalerna hur vi 
vill och önskar. De större evenemangen har fått ställas in vid några tillfällen vilket 
kostar pengar för verksamheten utan att någon har fått ta del av något.  
 
Närheten mellan orterna i kommunen påverkar också verksamheten. 
Allaktivitetshuset Loket har ett stort utbud av evenemang, kurser och utbildningar 
som alla kommuninnevånare kan delta på. Det är inte motiverat att 
socialförvaltningen ska driva två så liknande verksamheter som ligger 
lokaliserade så pass nära varandra. 
 
Hyreskontraktet med Folkets Hus i Lindås bör sägas upp. En klokare användning 
är istället att verksamheten hyr lokaler vid behov. Då kan i större utsträckning 
efterfrågan styra vad som ska arrangeras i Lindås. Vi kan också använda oss av 
andra lokaler om det skulle passa bättre, vilket även kan innebära att val av 
lokaler ibland blir billigare vilket i sin tur gör att vi kan spara pengar. 
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Konsekvensbeskrivning 
Verksamheten kommer att fortsätta att finnas i Lindås men kan bättre anpassas 
efter en varierande efterfrågan.  
 
Det finns en aktivitet (Bingo) som är återkommande och den kan erbjudas på de 
andra allaktivitetshusen i kommunen. Det är cirka sex-åtta personer som deltar. 
 
Den budgeterade kostnaden för hyran som förvaltningen idag betalar, kan istället 
användas till att hyra lokaler vid de tillfällen verksamheten anordnar evenemang i 
Lindås. Troligtvis kommer kostnaden för hyror inte att uppnå 60 000 kr. 
 
Beredning 
Förslag till beslut har tagits fram av enhetschef för Lindås serviceområde samt 
socialchef och har behandlats av socialnämndens presidium på beredningen  
2022-11-30. Ärendet föredrogs på förvaltningssamverkan (FöSam) 2022-12-08 
utan erinran från de fackliga parterna. 
 
Beslutsunderlag 
- SN 2019-01-23 § 6 Flytt av verksamheten i träfflokalen Flygtvägen 10 a till 
Lindås Folkets hus. 
-Tjänsteskrivelse Träffpunkten Lindås.  
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att från och med 1 januari 2023 upphör verksamheten Träffpunkten Lindås att 

ha en permanent placering i en och samma lokal bestående av   
 Lindås Folkets Hus 
 
att i fortsättningen ska verksamheten bedrivas i olika lokaler där val av lokal 

styrs av vad det är för slags efterfrågad aktivitet som ska genomföras 
 
att Träffpunkten Lindås kommer att fortsätta bedrivas i Lindås men att 

inriktningen på verksamheten kommer att vara att genomföra aktiviteter på 
ett mer flexibelt sätt med utgångspunkt i efterfrågan på aktiviteter, under 
förutsättning att kostnaden för dessa aktiviteter ligger inom ramen för 
angiven budget 

____ 
 
Yttrande 
Jan Karlsson (S) vill ha fört till protokollet att han invänder mot hanteringen av 
ärendet med avseende på att Kommunala pensionärsrådet inte har kontaktats för 
att inhämta rådets synpunkter. 
____ 
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Socialnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för att inhämta synpunkter från berörda organisationer 

i januari 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd 
Enhetschef Emmaboda södra serviceområde och Lindås serviceområde 
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§ 93 Dnr SN/2022:139   700  
  
Internkontrollplan 2023 
 
Linnea Haraldsson, verksamhetsutvecklare, går igenom förslag till 
internkontrollplan 2023 för socialnämnden. 
 
 I enlighet med remissen angående internkontrollplan för socialnämnden 2023 
förväntas nämnden fatta beslut om ny internkontrollplan för 2023 på sitt möte i 
december. 
 
Följande omfattas av internkontroll 2023: 
 
 Att biståndsbeslut (hemtjänst 2023) är aktuella och giltiga 
 Att genomförandeplaner efter aktuellt biståndsbeslut är upprättade och 

uppdaterade med individuella och uppföljningsbara mål 
 Att personal är väl förtrogen med riktlinjer och rutiner för lex Sarah-rapporter.  
 Att uttag av semesterdagar sker i syfte att undvika risk för ökad sjukskrivning 

bland medarbetare samt risk för ökad semesterlöneskuld.  
 
I kontrollplanen anges en kontrollant som följer upp de kontrollpunkter som 
angetts, till vem rapportering sker till samt med vilken frekvens och på vilket sätt 
uppföljning ska ske. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Internkontroll säkerställer rutiner, processer och/eller systemhantering inom 
nämnden. 
 
Beredning 
Förslag till internkontrollplan för 2023 har tagits fram av förvaltningens 
verksamhetsutvecklare och har behandlats av socialnämndens presidium på 
beredningen 2022-11-30.  
 
Beslutsunderlag 
Remiss Internkontroll 2023 
Förslag till internkontrollplan 2023 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag på internkontrollplan  
 för socialnämnden 2023 
____ 
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Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag på internkontrollplan  
 för socialnämnden 2023 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 94 Dnr SN/2021:108  770 
 
Komplettering av förskrivningsanvisningar (med avseende på hjälpmedel) 
för kommuner i Kalmar län 
 
Bakgrund 
Hjälpmedel är en insats enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) och 
förskrivningsanvisningar är de anvisningar som används av hälso- och 
sjukvårdspersonal för att skriva ut individuella hjälpmedel. 
Förskrivningsanvisningar behövs för att det ska finnas tydliga riktlinjer för den 
personal som skriver ut hjälpmedel. 
 
Tolv kommuner i Kalmar län samverkar genom en gemensam hjälpmedelsnämnd 
för att tillhandahålla hjälpmedelsservice. De berörda kommunerna är Borgholm, 
Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, 
Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik. 
 
De samverkande kommunerna fastställer förskrivningsanvisningarna som därefter 
kan antas helt eller delvis av respektive kommun. Samstämmighet avseende 
förskrivningsanvisningarna eftersträvas visserligen, men då kostnader för 
hjälpmedel belastar förskrivande kommun, kan mindre variationer förekomma. 
Förslag från socialnämnden på lokala tillägg i Emmaboda kommun kommer att 
tillkomma under 2023. 
 
Emmaboda kommunfullmäktige beslöt 2021-11-29 § 138 att godkänna det 
dåvarande förslaget till förskrivningsanvisningar för kommuner i Region  
Kalmar län. Dessa förskrivningsanvisningar behöver nu kompletteras. 
 
Kompletteringarna består av ett tillägg av inledningskapitel samt komplettering av 
ISO-koderna 15, 22 och 24. Dessa ISO-koder berör hjälpmedel i hushållet  
(ISO-kod 15), hjälpmedel för kommunikationen och information (ISO-kod 22) 
och hjälpmedel för hantering och transport av produkter (ISO-kod 24). 
 
Beredning 
Socialförvaltningen har gått igenom ärendet tillsammans med socialnämndens 
presidium på beredningen 2022-11-30.  
 
Beslutsunderlag 
- Hjälpmedelsnämndens beslut 2022-10-27 § 19 
- Inledning till förskrivningsanvisningar 
- Komplettering till Förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län, 

ISO-kod 15, 22 och 24 
- Fullständig version av ”Förskrivningsanvisningar för kommuner i  

Kalmar län” 
____ 
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Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna  
 tillägg av inledningskapitel till förskrivningsanvisningar  
 för kommuner i Kalmar län 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna tillägg 

till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län bestående av 
komplettering av ISO-koderna 15, 22 och 24, där ISO-kod 15 avser 
hjälpmedel i hushållet, ISO-kod 22 avser hjälpmedel för kommunikation 
och information, och ISO-kod 24 avser hjälpmedel för hantering och 
transport av produkter 

____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna  
 tillägg av inledningskapitel till förskrivningsanvisningar  
 för kommuner i Kalmar län 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna tillägg 

till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län bestående av 
komplettering av ISO-koderna 15, 22 och 24, där ISO-kod 15 avser 
hjälpmedel i hushållet, ISO-kod 22 avser hjälpmedel för kommunikation 
och information, och ISO-kod 24 avser hjälpmedel för hantering och 
transport av produkter 

____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 95 Dnr SN/2022:13   700 
  
Resursmätning äldreomsorgen 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för resursmätningen inom äldreomsorgen och 
förklarar hur modellen har vidareutvecklats. Resursmätningen syftar till att få en 
överblick över hur resurserna är fördelade i förhållande till det faktiska behovet av 
resurser.  
____ 
 
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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§ 96 Dnr SN/2022:4   700 
  
Information från brukarråden 
 
Information lämnas från Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) samt från 
Kommunala pensionärsrådet (KPR).  
 
Jan Karlsson (S), 1:e vice ordförande i Kommunala pensionärsrådet (KPR), 
informerar om vad som tagits upp på det senaste rådsmötet. Han påpekar att 
dialogen med råden behöver bli bättre.  
 
Gull-Britt Hellborg (KD), ordförande i Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), är 
nöjda med den information de får och rådet tar många egna kontakter för att driva 
på. På det senaste mötet lades mycket tid på att utvärdera det gångna året. 
____ 
 
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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§ 97 Dnr SN/2022:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

 Jämlik hälsa-Nära vård 
Bemötande är för närvarande fokus för arbetet med att införa  
Jämlik hälsa-Nära vård.  
 

 Upphandling verksamhetssystem 
Ytterligare upphandling behöver göras i samband med att  
Hälso- och sjukvården utökar sin användning av systemet Lifecare. 
 

 Familjehem 
Samverkan med Nybro ger fortsatt resultat när det gäller att få tillgång till 
fler familjehem. 
 

 Orosanmälningar angående barn som far illa 
Anmälningarna har ökat radikalt jämfört med föregående år. 
Handläggarna har därmed ökad arbetsbelastning i och med att de har fler 
ärenden och behöver göra fler utredningar. 
 

 Hemlöshet 
Det finns kännedom om att det förnärvarande finns ca 5-6 personer som är 
hemlösa i Emmaboda kommun. 
Hemlöshet är en ny företeelse för kommunen. 
 

 Sjuksköterskor – Natt 
Det går inte att få tag i personal. Inte från bemanningsföretagen heller. 
 

 Lex Sarah-anmälan 
En Lex Sarah-anmälan har upprättats inom kommunens LSS-verksamhet 
sedan en personal slagit en brukare på handen då brukaren ville smaka av 
personalens läsk. Den personal som avses är tagen ur tjänst. 

____ 
 
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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§ 98 Dnr SN/2022:9   002   
  
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen (IFO) för perioden  
2022-11-01 – 2022-11-30. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2022-11-01 – 2022-11-30. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  
 2022-11-01 – 2022-11-30 till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  
 2022-11-01 – 2022-11-30 till protokollet 
____ 
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§ 99 Dnr SN/2022:9   002 

Delegering: – Personligt förordnande för tjänsteperson vid Nybro kommun 
med uppdrag inom alkohollagen och tobakslagen (alkoholhandläggare) 

Bakgrund 

Nybro kommun, Torsås kommun och Emmaboda kommun har under många år 
haft i samverkan gemensam handläggning inom alkohollagen och tobakslagen 
med en gemensam alkoholhandläggare.  

Myndighetsbeslut enligt alkohollagen och tobakslagen handläggs av 
alkoholhandläggaren enligt socialnämndens gällande delegationsordning. 

Beredning 
Ärendet har beretts av socialchef som även tagit fram tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteskrivelse: Delegering socialnämnden: – Personligt förordnande för 
tjänsteperson vid Nybro kommun med uppdrag inom alkohollagen och
tobakslagen (alkoholhandläggare)

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

att  alkoholhandläggare Stefan Löfhede (ÅÅMMDD-NNNN), anställd vid Nybro kommun, 
förordnas att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun i 
enlighet med gällande bestämmelser för delegering 

____ 

Socialnämnden beslutar 

att  alkoholhandläggare Stefan Löfhede (ÅÅMMDD-NNNN), anställd vid Nybro kommun, 
förordnas att utföra uppgifter vid socialnämnden i Emmaboda kommun i 
enlighet med gällande bestämmelser för delegering 

____ 
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§ 100  Dnr SN/2022:5   700 
 
Övrigt 
 
Ordförande Stefan Nyström (M) tackar nämnden för den gångna mandatperioden 
och riktar även ett tack till tjänstepersonerna. Samtliga önskas God Jul! 
 
Dragan Pavlovic (S), Birgitta Gahlin (-), och Ingrid Adolfsson (S) passar på att 
tacka för den gångna mandatperioden.  
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