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Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, 2022-09-28 kl. 08:30 – 12:00 
 
Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 

Stefan Focic (M) 
Birgitta Gahlin (-) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande 
Lotta Stenberg-Lejon (S) 
Jan Karlsson (S) 
Gullvi Dahllöf (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
 

Övriga deltagande Michael Börjesson, socialchef 
 Anders Friberg, förvaltningsekonom § 54-57 
 Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd § 54-56 
 Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare § 54-57 
 Tomas Karlsson, enhetschef funktionsstöd, § 56 
 Sara Sjöstrand, omsorgsassistent och sakkunnig i välfärdsteknik § 54 
 Anette Isaksson, enhetschef Emmaboda norra serviceområde § 54 
 Linda Grönskog, processledare, § 54-56 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Ingrid Adolfsson (S) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-09-29, kl. 08:30 
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 54 - 64 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Stefan Nyström 
 
 justerare  
  Ingrid Adolfsson 
 
 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-28 

Datum för anslags 2022-09-29 Datum för anslags 2022-10-21 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 

Underskrift  

 Anneli Karlsson 



                   PROTOKOLL                  2 (18)  
Socialnämnden  Sammanträdesdatum                                                                      
                                                           2022-09-28  
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§  54 Tema: Digitaliseringens utmaningar för äldre 
§  55 Ekonomisk uppföljning – Delårsrapport 2022 
§  56 Organisatorisk tillhörighet för Socialpsykiatrin och Team Nygatan 
§  57 Internkontroll – Delårsrapport 2022 
§  58 Verkställda beslut – Delårsrapport 2022 
§  59 Sammanträdesplan 2023 
§  60 Information Brukarråden 
§  61 Socialförvaltningen informerar 
§  62 Delegationsärenden 
§  63 Meddelanden 
§  64 Övrigt 
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§ 54 Dnr SN/2022:1   700 
  
Tema: Digitaliseringens utmaningar för äldre 
 
Sara Sjöstrand, omsorgsassistent och sakkunnig inom välfärdsteknik redogör för 
digitaliseringens utmaningar för äldre samt hur Emmaboda kommun försöker 
bidra med lösningar. Hon informerar om sitt uppdrag som omsorgshandledare 
inom välfärdsteknik där hennes tre huvudsakliga ansvarsområden är att vara 
kontaktperson för interna och externa kontakter, utföra omvärldsbevakning samt 
vara delaktig i projekt angående välfärdsteknik.  
 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en 
målsättning att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och 
e-hälsans möjligheter (e-hälsa = vårdutövande som tar hjälp av elektroniska 
processer och/eller elektronisk kommunikation).  
 
I den nuvarande Socialtjänstplanen för Emmaboda kommun står det angivet att 
förtroendevalda och medarbetare ska sträva efter att ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter i syfte att utveckla och stärka människors egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet. 
 
I Emmaboda kommun har det skapats en Digiguide. En Digiguide är mikrokurser 
i pappersformat med steg-för-steg-instruktioner och bilder som gör det enklare för 
individen att få hjälp med instruktioner för att använda olika digitala verktyg 
såsom appar och tjänster som kan användas med dator, mobiltelefon eller 
surfplatta. För närvarande innehåller Digiguiden i Emmaboda 74 manualer men 
målsättningen är att komma upp i 200 manualer. Manualerna kan den enskilde ta 
med hem för att få öva hemma i sin egen takt. Samarbete beträffande Digiguiden 
sker tillsammans med Emmaboda bibliotek. Syftet med hela satsningen är att 
minska det digitala utanförskapet. 
 
Välfärdsteknik är överlag till för att skapa självständighet och oberoende hos den 
enskilde. I såväl sjukvården som i omsorgen kan digitala produkter hjälpa den 
enskilde och värna dennes integritet samtidigt som personalen avlastas. Konkreta 
exempel på digitala produkter är signeringslistor, medicinskåp, dosetter, 
medicinrobotar, duschrobotar etc. Två filmer med exempel på produkter visar en 
roterande säng som kan omvandlas till en fåtölj samt en höj- och sänkbar 
hygientoalett som är självsanerande.  
 
För att satsningar på välfärdsteknik ska fungera och vara effektiva måste det 
finnas rätt resurser och en gemensam vision om välfärdsteknik. 
____ 
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Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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§ 55 Dnr SN/2022:10   041 
  
Ekonomisk uppföljning – Delårsrapport 2022 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för det preliminära utfallet i delårsrapport 2022. 
För närvarande ser socialnämnden ut att få ett budgetunderskott på 5 miljoner.  
 
Förutom underskotten gällande försörjningsstöd, funktionsstöd och enskilda 
placeringar, visar nu även äldreomsorgen ett stort underskott. Äldreomsorgen står 
för närvarande för lite mer än hälften av det totala budgetunderskottet. Det senare 
beror framför allt på ökad efterfrågan på omsorg samt ökade kostnader för 
vikarier. Arbetsmässigt och sett till utrustning genererar även hanteringen av 
smittspridningen av Covid-19 fortfarande stora kostnader eftersom 
omsorgspersonalen alltjämt omfattas av restriktioner. 
 
Prognosen framöver präglas av osäkerhet. Oro finns för hur det kommer att gå 
med hanteringen av Covid-19, den ökade efterfrågan på omsorg inom äldre-
omsorgen, samt de i samhället ökade levnadskostnaderna som sannolikt kommer 
att leda till ökade behov av försörjningsstöd. 
____ 
 
Socialnämndens förvaltning 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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§ 56 Dnr SN/2022:135 700 
  
Organisatorisk tillhörighet för Socialpsykiatrin och Team Nygatan 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har en längre tid arbetat med att skapa olika 
hemmaplanslösningar för att motverka och förhindra placeringar. Individ- och 
familjeomsorgen har idag flera olika behandlingsinsatser att erbjuda och kan med 
detta möta upp många olika behov på hemmaplan. Dock har den felande länken 
varit avsaknaden av stödinsatser i vardagen (boendestöd mm). Många placeringar 
hade kunnat undvikas eller förkortats om ett sådant stöd funnits på plats. Oftast är 
situationen akut, vilket gör det svårt att skapa resursen (anställa kompetent 
personal mm) när behovet uppstår.  
 
Under hösten 2021 inleddes en dialog mellan IFO-chefen och enhetschefen för 
Socialpsykiatrin och Team Nygatan om hur samverkan mellan IFO och 
boendestödet skulle kunna se ut. En medarbetare inom boendestöd riktar sina 
insatser till IFO:s klienter med ett mycket lyckat resultat. Samverkan har sedan 
utvecklats ytterligare där en än mer tydlig hemmaplanslösning skapats där  
Team Nygatans personal är del i insatsen. 
 
Socialförvaltningen konstaterar att boendestödet inom Socialpsykiatrin  
och Team Nygatan rent arbetsmetodmässigt samt sett till typ av insatser har större 
samhörighet med Individ- och familjeomsorgen än med funktionsstöd. Det är mer 
likartade situationer och utmaningar som uppstår inom Individ- och 
familjeomsorgen och Socialpsykiatrin/Team Nygatan, ofta gällande samma 
individer. Beröringspunkterna är fler än till övriga Funktionsstöd när det gäller 
klienterna/brukarna/de enskilda. 
 
Förändrad organisatorisk tillhörighet 
Socialförvaltningen föreslår att Socialpsykiatrin och Team Nygatan 
organisatoriskt går över till Individ- och familjeomsorgen. 
 
Vi kan med detta bl a fördjupa och vidareutveckla samarbetet mellan 
Socialpsykiatrin/Team Nygatan och vuxenenheten inom Individ- och 
familjeomsorgen till gagn för bland annat de individer som idag har flera insatser 
från båda enheterna. Individens möjlighet till att få mer helhet kring sina 
stödinsatser blir avsevärt större. Det i enlighet med principerna för hela landets 
utveckling mot en mer Jämlik hälsa/Nära vård. Det finns goda möjligheter att i 
och med denna förändring skapa fler hemmaplanslösningar istället för att använda 
sig av externa placeringar. 
 
Team Nygatan har idag en grupp som arbetar med en så kallad hemmaplans-
lösning där Individ- och familjeomsorgen också ofta finns med. Det är avgörande 
för dessa individer att samverkan fungerar och att alla gemensamt arbetar åt 
samma håll.  
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Personalen och enhetschefen för socialpsykiatrin och Team Nygatan får med denna 
förändring en närhet till kollegor med samma typ av utmaningar i sin vardag.  
 
Det är naturligtvis av yttersta vikt att saker som idag sker via samarbete mellan 
Socialpsykiatrin/Team Nygatan och övriga Funktionsstöd fortsätter att fungera på 
ett lika bra sätt som innan omorganisationen. Detta kommer att ske genom att bland 
annat förtydliga arbetsbeskrivningar bland de funktioner som arbetar övergripande 
men som organisatoriskt tillhör antingen Team Nygatan eller Socialpsykiatrin. 
Även vid semesterplanering och dylikt ska samverkan ske som tidigare. 
 
Ärendets beredning 
I januari 2022 bildades en arbetsgrupp där verksamhetschef IFO, verksamhetschef 
äldreomsorg och funktionsstöd samt enhetschef socialpsykiatri/Team Nygatan har 
ingått och där dessa deltagare har haft uppdraget att utreda boendestöds 
organisatoriska tillhörighet.  
 
I mitten av mars beslutades det att utreda frågan vidare med inriktning att 
boendestödet skulle gå över till Individ- och familjeomsorgen. Dialog med 
medarbetare och kollegor genomfördes under våren. Konsekvensanalys har 
genomförts i de olika berörda verksamheterna. Konsekvensbeskrivning finns 
utförligare angiven i tjänsteskrivelsen från socialchef. 
 
Information gavs till socialnämndens beredning 2022-05-11 och sedan till social-
nämnden 2022-05-25 § 41. De fackliga organisationerna har löpande informerats i 
samband med förvaltningssamverkan (FöSam) 2022-05-19, 2022-06-16 samt  
2022-08-25. Slutlig facklig samverkan skedde 2022-09-22 utan erinran från de  
fackliga parterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Organisatorisk tillhörighet för Socialpsykiatrin och Team Nygatan 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att Individ- och familjeomsorgen (IFO) ska utgöra den organisatoriska 

tillhörigheten för Socialpsykiatrin och Team Nygatan  
 
att implementeringen av beslutet sker successivt under hösten 2022 med 

inriktningen att övergången ska vara genomförd vid årsskiftet 2022/2023 
____ 
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Socialnämnden beslutar 
 
att Individ- och familjeomsorgen (IFO) ska utgöra den organisatoriska 

tillhörigheten för Socialpsykiatrin och Team Nygatan  
 
att implementeringen av beslutet sker successivt under hösten 2022 med 

inriktningen att övergången ska vara genomförd vid årsskiftet 2022/2023 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ansvariga chefer 
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§ 57 Dnr SN/2021:171 700 
  
Internkontroll – Delårsrapport 2022 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska ta del av delårsrapport i förhållande till internkontroll enligt 
den plan för 2022 som fastställdes på socialnämndens möte 2022-12-22 § 104. 
Därefter ska delårsrapporten översändas till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Ärendets beredning 
Verksamhetsutvecklare har utifrån internkontrollplan för 2022 sammanställt 
delårsrapporten som har översänts till socialnämndens beredning 2022-09-16. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan för socialnämnden 2022.  
Delårsrapport i förhållande till Internkontrollplan för socialnämnden 2022. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna socialförvaltningens delårsrapport angående genomförd 
 internkontroll enligt internkontrollplan för socialnämnden 2022 
 
att översända delårsrapporten till kommunstyrelsen för kännedom 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna socialförvaltningens delårsrapport angående genomförd 
 internkontroll enligt internkontrollplan för socialnämnden 2022 
 
att översända delårsrapporten till kommunstyrelsen för kännedom 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 58 Dnr SN/2022:12 700 
  
Verkställda beslut mandatperioden 2019-2022 – Delårsrapport 2022 
 
Socialnämnden informeras två gånger per år om mandatperiodens verkställda/icke 
verkställda beslut, en gång i januari och en gång i september. I september redovisas 
dels delårsrapporten för innevarande år samt rapporten för hela mandatperioden.  
 
Beslutsunderlag 

 Delårsrapport socialnämndens verkställda beslut 2022 
 Rapport socialnämndens verkställda beslut mandatperioden 2019-2022 

____ 
 
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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§ 59 Dnr SN/2022:125 006 
  
Sammanträdesplan 2023 
 
Förslag till sammanträdestider 2023 föreligger: 
 
Beredning och Socialnämnd (inklusive inlämningstider): 
 

 
 

Utskott (inklusive inlämningstider): 
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____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna sammanträdesplan 2023 för socialnämnden, socialnämndens 

beredning samt socialnämndens utskott, inklusive datum för inlämnande av 
handlingar 

____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna sammanträdesplan 2023 för socialnämnden, socialnämndens 

beredning samt socialnämndens utskott, inklusive datum för inlämnande av 
handlingar 

____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Socialkontoret 
Kansliavdelningen 
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§ 60 Dnr SN/2022:4   700 
  
Information från brukarråden 
 
Gull-Britt Hellborg (KD), ordförande i Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), 
informerar om planerna på en ny samhällsvandring till våren och en presentation 
som hållits om bedrägerier mot äldre och personer med funktionsvariation. Hon 
nämner även att det lämnats en redogörelse på rådets möte om ett studiebesök på 
två ombyggda skolor i Kalmar samt vilka råd som lämnats i relation till 
ombyggnationen av Bjurbäcksskolan 7-9. 
 
Jan Karlsson (S), 1:e vice ordförande i Kommunala pensionärsrådet (KPR), 
informerade om att den nya medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) 
presenterades. Information lämnades även om fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
samt om remissen beträffande den nya Äldreomsorgslagen. Rådet efterfrågade 
även svar från kommunstyrelsen på sin skrivelse angående standarden på 
kommunens äldreboenden. 
____ 
 
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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§ 61 Dnr SN/2022:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

 Covid-19 
Smitta har konstaterats på tre orter. Det är ett tiotal enskilda som är 
smittade samt personal. Skyddsutrustning måste användas. 
Uppföljande möten om Covid-19 kommer nu att återupptas. 
 

 Boendet för ensamkommande flyktingbarn 
Avveckling sker vid årsskiftet eftersom boendet inte längre behövs. 
Fyra personer har varslats. Omplaceringsutredningar pågår. 
 

 Unga Mobila Teamet 
Som konsekvens av avvecklingen av boendet för ensamkommande 
flyktingbarn kommer resurser behöva tillföras Unga Mobila Teamet för att 
de ska kunna ha tillgängliga resurser dygnet runt i relation till sitt 
stödboende. Detta eftersom de inte längre kan samverka med boendet för 
de ensamkommande flyktingbarnen.  
 

 Jämlik hälsa/Nära vård 
Utvecklingsarbete har inletts. Översyn behöver göras angående hur arbete 
utförs i syfte att identifiera var det kan behöva göras justeringar samt om 
tillgängliga resurser nyttjas på rätt sätt. Kräver mycket av förvaltningens 
tid och energi för närvarande.  
 

 Vuxenpsykiatrin 
Möten i våras har gett resultat och upplevelsen är att kontakten med 
regionen fungerar bättre. Det är dock fortfarande en brist att det inte finns 
någon verksamhet i Emmaboda. 
 

 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 
Riksdagen har fattat beslut om att det ska finnas en fast omsorgskontakt i 
hemtjänsten. Detta har börjat gälla från och med 1 juli 2022.  
From 1 juli 2023 måste den fasta omsorgskontakten ha titeln 
undersköterska.  
 

 Ny Äldreomsorgslag på remiss 
Äldreomsorgslagen kommer framför allt utgöra ett komplement till 
Socialtjänstlagen. Lagförslagets syfte är att förtydliga äldreomsorgens 
uppdrag och innehåll och föreslå bestämmelser som ska leda till 
förbättringar och säkerställa mer likvärdig kvalitet på äldreomsorgen över 
hela landet. Individperspektivet ska stärkas. 

____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
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Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialchef 
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§ 62 Dnr SN/2022:9   002   
  
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2022-08-01 – 2022-08-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2022-08-01 – 2022-08-31. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-08-01 – 2022-08-31 till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-08-01 – 2022-08-31 till protokollet 
____ 
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§ 63  
 
Meddelanden  

 
Dnr SN/2022:25   103 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet har översänt protokoll från sitt möte 2022-09-19 
för kännedom. 

 
Dnr SN/2022:26   103 

 
Kommunala pensionärsrådet har översänt protokoll från sitt möte 2022-09-19 för 
kännedom. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga meddelandena till protokollet 
____ 
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§ 64  Dnr SN/2022:5   700 
 
Övrigt 
 
Lotta Stenberg-Lejon (S) frågar om det var någon från socialförvaltningen som 
deltog vid den senaste utbildningsträffen inom ramen för samverkan med 
bildningsförvaltningen. 
 
Michael Börjesson, socialchef, svarar att personal från IFO deltog. 
 
Lotta Stenberg-Lejon (S) efterfrågar att förtroendevalda ska bjudas in. 
 
Ordförande Stefan Nyström (M) instämmer i att det vore bra att även bjuda in 
förtroendevalda. 
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