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Plats och tid Digitalt möte via Teams, 2022-01-26 kl. 09:00 – 12:00 
 
Beslutande Stefan Nyström (M), ordförande 

Linda Johansson (C), 1:e vice ordförande 

Stefan Foocic (M) 
Birgitta Gahlin (-) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Dragan Pavlovic (S), 2:e vice ordförande 
Lotta Stenberg-Lejon (S),  
Jan Karlsson (S), §1-2, 5-9 
Gullvi Dahllöf (S) 
Ingrid Adolfsson (S) 
 

Övriga deltagande Michael Börjesson, socialchef 
 Anders Friberg, förvaltningsekonom 
 Linnéa Haraldsson, verksamhetsutvecklare 
 Caroline Moberg, systemförvaltare 
 Ann-Louise Nylander, verksamhetschef äldreomsorg och funktionsstöd 
 Anneli Karlsson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Ingrid Adolfsson (S) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
 2022-01-31, kl. 13:00 
 
Underskrifter sekreterare  Paragrafer 1 - 9 
 Anneli Karlsson 
 
 ordförande  
 Stefan Nyström 
 
 justerare  
  Ingrid Adolfsson 
 
 

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

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-26 

Datum för anslags 2022-01-31 Datum för anslags 2022-02-22  
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 

Underskrift  

 Anneli Karlsson 
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Innehållsförteckning 
 
§  1 Bokslut 2021 
§  2 Revisionsrapport: Granskning av samverkan mellan regionen och 

kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre 
§  3 Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämndens utskott 
§  4 Fyllnadsval av ersättare till socialnämndens utskott 
§  5 Socialförvaltningen informerar 
§  6 Delegationsärenden 
§  7 Meddelanden 
§  8 Tema - Gruppbostäder 
§  9 Övrigt 
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§ 1 Dnr SN/2021:10   041 
 Dnr SN/2022:10   041 
 
Bokslut 2021 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för bokslut 2021 som resulterade i ett 
budgetunderskott på ca 13,9 miljoner kr.  
 
Det har varit ett tufft år där kostnaderna för försörjningsstödet, gruppbostäderna 
samt externa placeringar är de områden som har belastat budgeten mest.  
 
Prognosen är att förvaltningen kommer att få hantera samma utmaningar även 
under 2022. Utmaningarna inför 2022 är, förutom redan nämnda områden; ökade 
omsorgsbehov i äldreomsorgen, kostnader för Covid-19 som inte ersätts av staten, 
semesterlöneskuld, svårt rekryteringsläge, samt osäkerheter i fråga om riktade 
statsbidrag. 
____ 
 
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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§ 2 Dnr SN/2021:160   700 
 
Revisionsrapport: Granskning av samverkan mellan regionen och 
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Kalmar län samt 
revisorerna i bl.a. Emmaboda kommun har PwC genomfört en granskning av 
samverkan avseende psykisk ohälsa bland äldre. Syftet med granskningen har varit 
att bedöma om Region Kalmar län och kommunerna bedriver en ändamålsenlig 
verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med 
gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa.  
 
Rapporten innehåller en del gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
Socialnämnden har anmodats inkomma med svar, där nämnden redogör för vad den 
avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.  
 
Rekommendationer utifrån revisionsfrågor och redogörelse för åtgärder 
Nedan följer en beskrivning av lämnade rekommendationer med socialförvaltningens 
synpunkter.  
 
 Säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende samverkan och 

ansvarsfördelning mellan kommunerna samt hälsocentralerna och 
primärvårdens öppenpsykiatri.  

 
Arbetet med att uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre behöver bedrivas på bred 
front. Socialförvaltningen vill framföra att arbetet behöver utgå från de samverkans-
forum som redan finns genom länsgemensam ledning med dess undergrupper. Detta 
eftersom det är viktigt med en samsyn mellan regionen och länets samtliga kommuner. 
Arbetet på lokal nivå behöver utgå från de lokala forum som redan finns och grunden 
är att skapa förtroendefulla relationer. Här behöver psykiatrin bli mer delaktig i arbetet 
för att framgång ska nås. 
 
Socialförvaltningen ser en risk med att fokusera för strikt på äldre med psykisk 
ohälsa som en särskild ”målgrupp” och menar att arbetet snarare ska utgå från 
varje enskild individs behov. Därför behöver kunskapen om arbetet med psykisk 
ohälsa öka generellt och inte bara riktat mot äldre. Att utgå från varje enskild 
individs behov snarare än särskilda målgruppsdefinitioner är i enlighet med Nära 
vård eftersom fokus ska vara person och inte organisation.  
 
Under våren/hösten 2021 har socialnämnden/socialförvaltningen påbörjat en tätare 
dialog med psykiatrin/region Kalmar kring vår samverkan. Dels har vi haft möten 
med politiker och tjänstepersoner och dels med bara tjänstepersoner för att hitta en 
bättre dialog mellan oss. Dialogen kommer att fortsätta under våren 2022 och  
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mötestid för tjänstepersoner är inplanerad. Vi har även märkt en positivare dialog 
med psykiatrin vid enskilda ärenden.  
 
 Se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre med 

psykisk ohälsa.  
 
En översyn av behov av en överenskommelse specifikt avseende äldre med 
psykisk ohälsa bör göras på ett övergripande plan genom länsgemensam ledning 
och inte enskilt i varje kommun. I övrigt hänvisas till synpunkten på föregående 
rekommendation.  
 
 Genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och arbeta fram 

konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat. Säkerställ att äldre från 
andra kulturer inkluderas i analysen.  

 
Socialförvaltningen anser att det inte är rimligt att hantera frågan lokalt inom 
ramen för socialnämndens verksamhet. Socialnämndens ansvar omfattar stöd, 
omsorg och vård till personer som av olika anledningar inte klarar sin vardag utan 
stöd. En eventuell målgruppsanalys antas behöva utgå från ett bredare urval och då 
skulle socialnämnden behöva gå utanför sitt uppdrag. Då kommunen idag saknar 
ett funktionellt analysverktyg innebär det svårigheter att genomföra specifika 
målgruppsanalyser. 
 
 Utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av förebyggande 

insatser. Vi rekommenderar fortsatt att mål och aktiviteter för det 
förebyggande arbetet fastställs bl.a. i syfte att få genomslag och konkretisera 
prioriterade områden.  

 
Det uppsökande arbete som finns i kommunen kommer att bedrivas oavsett 
målgruppsanalys, så att personer med psykisk ohälsa kan identifieras och erbjudas 
adekvat stöd. Det är viktigt att utveckla den lokala samverkan mellan kommunen 
och psykiatrin, för att kunna hitta rätt huvudman för personers behov.  
För att möta behovet bedriver kommunen ett förbyggande och uppsökande arbete 
genom bl a allaktivitetshus, cirkelverksamhet för personer med demenssjukdom, 
kultur och hälsa mm. De små arbetsgrupperna och hög personalkontinuitet inom 
hemtjänsten och särskilda boende är också viktigt i detta arbete.  
 
 Utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och planera 

insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att åstadkomma en 
förändring bedömer vi att samtliga aktörer behöver säkerställa tillämpningen 
av bestämmelsen angående SIP.  

 
Socialförvaltningen delar bedömningen att användningen av SIP (Samordnad 
Individuell Plan) bör fortsätta utvecklas eftersom det är ett bra arbetssätt för att se 
och hantera en persons samlade behov. 
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 Förbättra uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska hälsa och 

koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål.  
 
Arbetet med uppföljning och rapportering av de insatser socialtjänsten erbjuder 
kan ständigt förbättras och inte bara kopplat till äldre med psykisk ohälsa. Ett 
konkret exempel från verksamheten är att resultatet av öppna jämförelser inom 
äldreomsorgen för år 2020 visade på känsla av ensamhet hos en andel äldre.  
Vi är i stort behov av ett analysverktyg för att underlätta denna typ av uppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv: Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende 
psykisk ohälsa bland äldre. 
Revisionsrapport: Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna 
avseende psykisk ohälsa bland äldre. 
Tjänsteskrivelse: Socialnämndens svar på revisionsrapport om samverkan 
avseende psykisk ohälsa bland äldre. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att godkänna svaret på revisionsrapporten och ta det som sitt eget 
 
att översända svaret till kommunens revisorer 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna svaret på revisionsrapporten och ta det som sitt eget 
 
att översända svaret till kommunens revisorer 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens Revisorer 
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§ 3 Dnr SN/2019:46   700 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämndens utskott 

Avsägelse har 2021-12-01 inkommit från Eva Regin Johnston (M) gällande 
samtliga politiska uppdrag i Emmaboda kommun, inklusive platsen som ersättare i 
socialnämndens utskott. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  entlediga Eva Regin Johnston (M) som ersättare i socialnämndens utskott 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Kansliavdelningen 
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§ 4 Dnr SN/2019:46   700 
 

Fyllnadsval av ersättare till socialnämndens utskott 

Eva Regin Johnston (M) har inkommit med avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag i Emmaboda kommun, inklusive platsen som ersättare i socialnämndens 
utskott. 

Vid socialnämnden 2022-01-26 § 3 entledigades Eva Regin Johnston (M) som 
ersättare i socialnämndens utskott. Val ska därför förrättas för att tillsätta 
uppdraget som ersättare i socialnämndens utskott. 

Ordförandes förslag är att Stefan Focic (M) väljs som ersättare i socialnämndens 
utskott. 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  välja Stefan Focic (M) som ersättare i socialnämndens utskott 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Kansliavdelningen 
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§ 5 Dnr SN/2022:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

  Kommunanställda i trafikolycka 
Onsdagen den 12 januari inträffade en allvarlig trafikolycka där två av 
kommunens medarbetare från socialförvaltningen var inblandade. Den ena 
kollegan har avlidit och den andra kollegan blev allvarligt skadad. 
 

 Covid-19 
För närvarande är det stor smittspridning i kommunen. Det är ett ansträngt 
läge vad gäller tillgången till personal.  
 

 Sjukfrånvaro 
För 2021 låg sjukfrånvaron för kommunen i sin helhet på 5,3 procent. För 
socialförvaltningen var motsvarande siffra 6,0 procent. Jämfört med 2020 
har sjukfrånvaron minskat och Emmaboda kommun har relativt sett låga 
sjuktal jämfört med andra kommuner. 
 

 Emmabodaprocessen 
Arbetet med satsningen fortsätter. Processen behöver ordentlig styrning 
och det finns ett behov av att arbeta fram gemensamma målbilder 
tillsammans med Möjligheternas Hus. 
 

 Flyktingmottagningen 
Diskussioner behöver föras angående vilken verksamhet kommunen 
fortsättningsvis ska ha på detta område.  

____ 
 
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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§ 6    
  
Delegationsärenden 
 
 Dnr SN/2022:9   002   
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2021-11-01 – 2021-11-30. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2021-11-01 – 2021-11-30. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2021-12-01 – 2021-12-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2021-12-01 – 2021-12-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden  
2021-12-01 – 2021-12-31. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2021-11-01 – 2021-11-30 samt 2021-12-01 – 2021-12-31 till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2021-11-01 – 2021-11-30 samt 2021-12-01 – 2021-12-31 till protokollet 
____
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§ 7  
 
Meddelanden  

 
Dnr SN/2021:26   103 

 
Kommunala pensionärsrådet har översänt protokoll från sitt möte 2021-11-22 för 
kännedom. 

 
Dnr SN/2021:25   103 
 

Kommunala tillgänglighetsrådet har översänt protokoll från sitt möte 2021-11-22 
för kännedom. 
____ 
 
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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§ 8 Dnr SN/2022:1   700 
 
Tema - Gruppbostäder 
 
Malin Herbertsson, enhetschef, och Åsa Gustafsson, enhetschef, informerar om de 
respektive gruppbostäder som de ansvarar för, och nämner även de gruppbostäder 
som finns i ytterområdena där ansvarig enhetschef är Niklas Johansson.  
 
En kort genomgång görs av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) som lagstöd i förhållande till gruppbostäderna samt vilka rättigheter som 
gäller för de boende. 
 
Utmaningarna i verksamheterna består i allt från att kunna tillgodose stora vård- 
och omsorgsbehov hos sköra äldre brukare, till att kunna ha flexibel och 
anpassningsbar personal i förhållande till mycket aktiva och självständiga brukare 
som deltar i daglig verksamhet på dagtid. Som en följd av de skiftande behov som 
finns i relation till brukarna i de olika gruppbostäderna är det nödvändigt att 
anpassa bemanningen därefter.  
 
Rekryteringsläget är bekymmersamt. Det är en stor utmaning att hitta såväl 
tillsvidarepersonal som vikarier. Samtidigt finns det ett behov av att stärka och 
lyfta det arbete som görs. Det är viktigt att betona att det arbete som utförs kräver 
kunnighet och lämplighet för att kunna bli utfört på rätt sätt.  
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 

Socialnämnden beslutar 

att  med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Berörda enhetschefer 
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§  9    Dnr SN/2022:5   700 
 
Övrigt 
 
Socialchef Michael Börjesson och verksamhetsutvecklare Linnea Haraldsson 
informerar om nyinspelade videoklipp beträffande rekrytering. Förhoppningen är 
att kunna visa dessa på nästa nämnd.  
 
Gull-Britt Hellborg (KD) och Lotta Leijon Stenberg (S) påminner om den 
skrivelse som har skickats ut för kännedom till nämnden angående hur särskolan 
påverkas av ombyggnationen på Bjurbäcksskolan 7-9.  
____ 
 
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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