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 Jan Bonell (M), revisor Emmaboda kommun, § 80 
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 Fredrik Ottosson, revisor KPMG, § 80 
 

Utses att justera Linda Johansson (C) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
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Underskrifter sekreterare  Paragrafer 80 - 90 
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 ordförande  
 Stefan Nyström 
 
 justerare  
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Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/styrelse Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-23 

Datum för anslags 2022-11-23 Datum för anslags 2022-12-15 
uppsättande  nedtagande 

Förvaringsplats för Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus 
protokollet 
 

Underskrift  

 Anneli Karlsson 
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§ 80 Dnr SN/2022:148   007 
  
Tema: Revision 
 
I enlighet med 12 kap 1 § Kommunallagen (KL) granskar Emmaboda kommuns 
valda revisorer årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas 
verksamhetsområden. Som ett led i detta besöker de socialnämnden tillsammans 
med en revisor från revisions- och rådgivningsföretaget KPMG.  
 
Nämnderna, fullmäktigeberedningarna, de enskilda ledamöterna och ersättarna i 
dessa, samt de anställda är skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som 
behövs för revisionsarbetet (12 kap 9 § 1 st KL). 
 
I relation till revisionsarbetet har sju samtalspunkter/frågor riktade till 
socialnämnden skickats över 2022-11-08: 
 

1. Hur ser prognosen ut för ekonomin inom era olika områden,  
nuläge och på helår?  
 
Prognosen är dyster med ett förväntat stort underskott. Det är ett 
ansträngt läge för försörjningsstöd, funktionsstöd och enskilda 
placeringar, även äldreomsorgen uppvisar ett stort underskott. 
Hanteringen av Covid-19 fortsätter att vara kostsam. Många 
variabler pekar åt fel håll. 
 

2. Om budgeten pekar mot ett överskridande, vilka åtgärder har ni 
vidtagit samt kommer att vidta för att få en budget i balans? 
 
Presidiet kallar ansvariga chefer till beredningen när det finns 
indikation på överskridande av budget. Försök görs alltid att 
vrida och vända på lösningar för att hitta alternativ med lägre 
kostnad. 
 
Möjlighet till alternativa lösningar efterfrågas i förhållande till 
de individ-ärenden som avgörs av socialnämndens utskott. 
Inriktningen är att försöka söka fler egna lösningar på 
hemmaplan som exempelvis eget stödboende och fler insatser från 
Unga Mobila Teamet (UMT). 
 
Utökad samverkan med Nybro har lett till fler familjehem i egen 
regi.  
 
Försök har inletts för att sträva efter att få ner försörjningsstödet 
med hjälp av exempelvis Emmabodaprocessen. 
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Presidiet och förvaltningschef ska i närtid ha ett möte med 
kommunalråd och kommunchef angående budgetläget. 
 
Socialnämnden ansvarar för många områden med 
myndighetsutövning som berör enskilda individer där det är den 
enskilda människans behov i enlighet med lagstadgad rätt som 
står i centrum. I dessa avseenden är kostnaderna många gånger 
både svåra att påverka från kommunens sida, men också svåra att 
förutse. 
 
Ytterligare utökning av socialnämndens budgetram behöver 
göras. 
 
 

3. Hur ser det ut med placeringar och stöd på hemmaplan, ökar 
antalet placeringar i förhållande till andra kommuner och 
institutioner? 
 
Arbete pågår med att i den mån det är möjligt öka kommunens 
egna insatser med avseende på exempelvis eget stödboende i 
kommunen. 
 
 

4. Är processer och rutiner väl kända inom samtliga 
verksamhetsområden? 
 
Ja, generellt sett. Socialtjänstplanen är exempelvis väl känd inom 
alla verksamheter och befintligt ledningssystem uppdateras 
kontinuerligt. 
 
 

5. Hur skall ni organisera verksamheten när det gäller kravet på att 
den fasta vårdkontakten inom hemtjänsten ska utgöras av 
undersköterskor från och med 1 juli 2023? 
 
Det finns egentligen redan en uppbyggd organisation där den 
enskilde har en kontaktperson. Det finns en plan för att bygga 
vidare på detta. 
Översyn görs för att säkerställa att alla har den kompetens som 
krävs. De som ska vara fast vårdkontakt ska vara lägst 
undersköterska och ska då också använda den titeln om de ska 
vara fast vårdkontakt. 
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6. Hur ser personalläget ut - får ni tag i rätt kompetens utifrån era 
ansvarsområden inom socialnämnden? 
 
Det är flera områden där det börjar bli allt svårare att få tag i 
rätt personal, framför allt gäller detta omsorgen och hälso- och 
sjukvården. Det finns konkurrens om personalen, dock inte i 
någon större utsträckning från andra kommuner utan från helt 
annan typ av arbetsgivare i privat sektor. 
 
 

7. Vilka är era största utmaningar inför den kommande 
mandatperioden? 
 
Det ekonomiskt tuffa utgångsläget med ökande kostnader, 
rekryterings-svårigheter för flera verksamhetsområden, samt att 
den demografiska utvecklingen indikerar att antal individer över 
80 år kommer att öka med ca 50 procent inom tio år, vilket antas 
leda till större efterfrågan på omsorg. 

____ 
 
Socialnämndens förvaltning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga informationen till protokollet 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorer 
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§ 81 Dnr SN/2022:10   041 
  
Ekonomisk uppföljning 2022 
 
Anders Friberg, ekonom, redogör för den ekonomiska uppföljningen 2022.  
Det preliminära utfallet till och med oktober 2022 visar på en prognos där 
budgetunderskottet för hela året väntas uppgå till ca 8 miljoner.  
____ 
 
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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§ 82 Dnr SN/2023:10   041 
  
Budget 2023 
 
Anders Friberg, ekonom, informerar inför kommande budget för 2023. Beslut om 
budget 2023 väntas tas i december. Det skulle behövas ett tillskott på sex miljoner 
för att få budgeten att gå ihop. 
____ 
 
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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§ 83 Dnr SN/2023:10   041 
  
Emmaboda kommuns fotvård till pensionärer 
 
Bakgrund 
Kommunens tjänst som fotterapeut är vakant med anledning av att den tidigare 
anställda har valt att gå vidare till en annan anställning i kommunen. Under 
sommaren och en bit in på hösten har tjänsten varit utannonserad under nästan tio 
veckor (2022-07-01 – 2022-09-04). Endast två behöriga sökanden av fem inkom. 
En av dessa två tackade ja till intervju. Den personen erbjöds tjänsten och tackade 
ja. Planeringen för bokningar gjordes med utgångspunkt i att den nya 
fotterapeuten skulle starta sin tjänst 2023-01-02. En skriftlig uppsägning inkom 
från den nyrekryterade fotterapeuten 2022-10-13. 
 
Frågeställningar och problematik 
Hur ska vi gå vidare:  

1. Ska vi utannonsera tjänsten på nytt?  
2. Ska vi lägga ut fotvården på entreprenad?  
3. Ska vi lägga ner den kommunala fotvården för pensionärer? 

 
Kommunen är inte enligt lag tvungna att tillhandahålla kommunal fotvård. Det är 
inte många kommuner i Sverige som erbjuder den tjänsten. Emmaboda kommuns 
fotvård har haft en nollbudget med varierande resultat genom åren. 
 
Det är ca 300 olika kunder som har besökt fotvården mellan 2021-10-01 –  
2022-09-30. Hur många behandlingar som utförts är oklart men bedöms som mest 
ha uppgått till ca 30 behandlingar/vecka. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Följande tre konsekvensbeskrivningar utgår ifrån de tre frågeställningarna ovan: 
 

1. Det är svårt att rekrytera fotterapeuter. Trots annonsering under nästan tio 
veckors tid inkom endast två behöriga sökanden. Annonsen fanns i 
Fotterapeuternas branschtidning och på deras hemsida samt i Offentliga 
jobb på Platsbanken och kommunens hemsida och Facebook. Risken är stor 
att vi inte får någon behörig sökande alls. 

2. fotvård på entreprenad är inget vi provat förut och det är svårt att förutspå 
om det finns något intresse. Lyckas vi är fördelen att vi har en fotvård som 
är tillgänglig men inget ansvar för verksamheten. 

3. Lägger vi ner den kommunala fotvården finns det en del pensionärer som 
kommer få svårt att sköta sina tånaglar och fötter. Utbudet av privata 
fotvårdsaktörer är få i kommunen och deras tider kommer troligtvis inte 
matcha den efterfrågan som kommer finnas. Vi kommer också bli tvungna 
att fastställa vad omsorgspersonalen kan utföra i form av personlig omsorg 
gällande fötter. Frågan har redan dykt upp då fotvården varit stängd sedan 
2022-10-01. 

____ 
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Ärendets beredning 
Enhetschef för Emmaboda norra serviceområde har tagit fram beslutsunderlag och 
ärendet har beretts på socialnämndens beredning 2022-11-09.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse – Fotvården 
E-post med uppgift om statistik för kundbesök. 
____ 
 
Socialnämndens ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att den fotvård för pensionärer som utförs i kommunal regi av socialnämnden 

ska upphöra  
 
att som följdriktig konsekvens föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att i samband med beslut om Avgifter för 
socialnämnden 2023 avskaffa avgifterna för fotvård   

 
att förklara paragraferna omedelbart justerade 
____ 
 
Ajournering kl. 11:12 – 11:14 
____ 
 
Yrkanden 
Dragan Pavlovic (S) yrkar på: 
 
att kommunens tjänst som fotterapeut ska utannonseras på nytt  
samt 
att fotvård för pensionärer ska utföras i kommunal regi av socialnämnden 
____ 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer det ursprungliga förslaget mot Dragan Pavlovics förslag till 
ändring och finner att socialnämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
____ 
 
Votering 
Dragan Pavlovic (S) begär omröstning. 
 
Följande beslutsgång gäller: 
 
Ja-röst för ordförandes förslag. 
Nej-röst för Dragan Pavlovics ändringsförslag 
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Resultat: 
 
Ja-röst   Nej-röst 
Linda Johansson (C)   Dragan Pavlovic (S) 
Stefan Focic (M)  Per Adolfsson (S) 
Birgitta Gahlin (-)  Ingrid Adolfsson (S) 
Gull-Britt Hellborg (KD)  Gullvi Dahllöf (S) 
Marianne Åkesson (SD)  Maj-Brith Andersson (S) 
Stefan Nyström (M) 
 
Ordförande Stefan Nyström (M) konstaterar att omröstningen har resulterat i  
6 ja-röster och 5 nej-röster och finner att socialnämnden beslutar enligt 
ordförandes förslag. 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att den fotvård för pensionärer som utförs i kommunal regi av socialnämnden 

ska upphöra  
 
att som följdriktig konsekvens föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att i samband med beslut om Avgifter för 
socialnämnden 2023 avskaffa avgifterna för fotvård   

 
att förklara paragraferna omedelbart justerade 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Socialchef 
Enhetschef Emmaboda norra serviceområde 
Övriga berörda chefer 
 
 
Reservation 
Dragan Pavlovic (S), Per Adolfsson (S), Ingrid Adolfsson (S), Gullvi Dahllöf (S), 
och Maj-Brith Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dragan 
Pavlovics förslag till beslut. 
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§ 84 Dnr SN/2023:12   706  
  
Revidering – Avgifter för Socialnämnden 2023 med avseende på avgifter för 
bårtransporter utifrån nytt ramavtal 
 
Sammanfattning 
På socialnämndens möte 2022-10-26 beslöts att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa Avgifter för socialnämnden 2023. 
 
Nytt ramavtal för bårtransporter föreligger och med anledning av detta behöver en 
revidering göras i detta avseende. Utöver justeringar av priser och tidsintervall 
tillkommer det i det nya avtalet en kostnad på pris per km för själva transporten. 
 
Revidering 
Föreslagen revidering utifrån nytt ramavtal innebär att följande inte längre gäller: 

 
Istället gäller detta: 

 
Ärendets beredning 
Ekonom har tagit fram beslutsunderlag och ärendet har beretts på socialnämndens 
beredning 2022-11-09. 
 
Beslutsunderlag 
-Avgifter för Socialnämnden 2023 inklusive revidering med avseende på avgifter 
för bårtransporter utifrån nytt ramavtal. 
____ 
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Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera avgifter 

för socialnämnden 2023 med avseende på avgifter för bårtransporter utifrån 
nytt ramavtal 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att revidera avgifter 

för socialnämnden 2023 med avseende på avgifter för bårtransporter utifrån 
nytt ramavtal 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 85 Dnr SN/2023:12   706  
  
Tillägg – Avgifter för Socialnämnden 2023 med avseende på ny avgift för 
korttidsboende   
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslöt 2022-10-26 § 66 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa Avgifter för socialnämnden 2023. 
 
Tillägg behöver göras med avseende på ny avgift för korttidsboende. 
 
Den nya avgiften för korttidsboende kommer att vara 50 kr per dygn och är till för 
att kommunen ska få ersättning för förbrukningsmaterial per dygn. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på socialnämndens beredning 2022-11-09. 
 
Beslutsunderlag 
-Avgifter för Socialnämnden 2023 inklusive tillägg av ny avgift för 
korttidsboende. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att i förhållande till 

avgifter för socialnämnden 2023 lägga till en ny avgift för korttidsboende 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att i förhållande till 

avgifter för socialnämnden 2023 lägga till en ny avgift för korttidsboende 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 86 Dnr SN/2023:12   706 
  
Tillägg - Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen 
och Lagen om receptfria läkemedel 2023, med avseende på avgifter i 
förhållande till tobaksfria nikotinprodukter 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden beslöt 2022-10-26 § 67 att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa Avgifter för kommunens arbete enligt 
Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel – 2023. 
 
Tillägg behöver göras med avseende på avgifter i förhållande till tobaksfria 
nikotinprodukter. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har gåtts igenom på socialnämndens beredning 2022-11-09. 
 
Beslutsunderlag 
-Avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och  
Lagen om receptfria läkemedel 2023, med tillägg av avgifter med avseende på 
tobaksfria nikotinprodukter. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att i förhållande till 

avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel 2023 lägga till avgifterna för tobaksfria 
nikotinprodukter 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att i förhållande till 

avgifter för kommunens arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen 
om receptfria läkemedel 2023 lägga till avgifterna för tobaksfria 
nikotinprodukter 

 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
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§ 87 Dnr SN/2022:13 700 
  
Information om kostnaderna för att lösa delade turer med hjälp av 
helgtjänstgörande personal 
 
Bakgrund 
Historiken till de delade turerna består i en förändring av tjänstgöring från att 
tjänstgöra varannan helg till att tjänstgöra var tredje helg med en delad tur per helg. 
Den överenskommelsen tillkom i slutet av 1980-talet och har bibehållits sedan dess. 
Utifrån ett omvärldsperspektiv ser vi att i många andra kommuner tjänstgör 
personalen varannan helg med eller utan delade turer.  
 
Utifrån uppdrag från socialnämnden 2021-02-24 § 15 att påbörja arbetet med att 
avveckla de delade turerna har socialförvaltningen redovisat kostnaderna för detta 
2022-05-25 § 39. Det visade sig att kostnaderna skulle bli enligt följande: 
 
Vid beräkning av att ta bort delade turer och fortsätta arbeta var tredje helg skulle      
detta se ut enligt följande: 
 

 65 tjänster skulle behöva tillkomma och kostnaden för detta  
skulle bli 26 miljoner 
 

 6 tjänster skulle behöva tillkomma om man går tillbaka till att arbeta 
varannan helg. Kostnader för detta skulle bli 2,5 miljoner  

 
När socialnämnden tog till sig informationen gavs det ett kompletterande uppdrag 
att undersöka vad kostnaderna skulle bli för att lösa delade turer med hjälp av 
helgtjänstgörande personal. 
 
Ärendets beredning 
Enhetschef Emmaboda Norra, ekonom och verksamhetschef funktionsstöd och 
äldreomsorg har berett ärendet. Socialnämndens beredning har tagit del av 
informationen på sitt möte 2022-11-09. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Vid beräkning av att lösa delade turer var tredje helg med hjälp av 
helgtjänstgörande personal skulle det se ut enligt följande: 
 

 33 medarbetare skulle behöva tillkomma. 
kostnaderna för detta skulle bli 15 miljoner  
 

 Eftersom kommunen tillämpar rätten till att arbeta heltid leder denna 
lösning till att vi kommer att vara överbemannade i veckorna 
 

 Fler enhetschefer behöver anställas vid en personalökning 
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 Kontinuiteten hos den enskilde blir sämre 
 

 Delaktigheten för den helgtjänstgörande personalen i det dagliga arbetet 
blir svårare att tillgodose 
 

 Likaså blir det svårare att leva upp till arbetsmiljöansvaret för cheferna 
 
 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen har härmed fullgjort sitt uppdrag att undersöka vad det skulle 
kosta att lösa delade turer var tredje helg med hjälp av helgtjänstgörande personal. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Information om kostnaderna för att lösa delade turer med hjälp 
av helgtjänstgörande personal. 
____ 
 
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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§ 88 Dnr SN/2022:3   700 
 
Socialförvaltningen informerar 
 

 Kommande revision angående ekonomistyrningen 
Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG kommer att utföra en revision 
angående socialnämndens ekonomistyrning. 
 

 Tema för chefsmöten 
De teman som står i fokus är för närvarande bemötande, att arbeta 
tillsammans och att ha individen i fokus 
 

 Droger 
Det kommer signaler om att det är mycket droger i omlopp i Emmaboda 
kommun samt att droghandel sker helt öppet på vissa platser i kommunen. 
Det är viktigt att ringa polisen vid misstanke om narkotikarelaterade brott.  

____ 
 
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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§ 89 Dnr SN/2022:9   002   
  
Delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut enligt lista för Individ- och familjeomsorgen (IFO) för perioden  
2022-10-01 – 2022-10-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för LSS (lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade) för perioden 2022-10-01 – 2022-10-31. 
 
Delegationsbeslut enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden 
2022-10-01 – 2022-10-31. 
____ 
 
Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-10-01 – 2022-10-31 till protokollet 
____ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att med kännedom lägga anmälan delegationsbeslut under perioden  

2022-10-01 – 2022-10-31 till protokollet 
____ 
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§ 90  Dnr SN/2022:5   700 
 
Övrigt 
Karin Rask (C) framför uppfattningen att det vore bra att utöka kommunens 
ansvar för att hjälpa till med att ansöka om skuldsanering till att även omfatta en 
helhetslösning som inkluderar budget- och skuldrådgivning. 

 
Ordförande Stefan Nyström (M) instämmer i detta och tillägger att det finns en 
fara att efterfrågan på detta ökar i och med den utveckling som finns i omvärlden. 
Vidare understryker han att det behöver även bli enklare att nå dessa tjänster och 
få hjälp jämfört mot vad som är fallet idag.  
 
Socialnämnden gör en notering under övrigt att samtliga i socialnämnden 
instämmer i ovanstående.  
____ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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