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Paragrafer §§ 1 – 4, 6 – 17  
 Åsa Strömberg  
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 Gunilla Karlsson   

 Justerare 

  

 
Annika Henell    

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-01-02 
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§ 1   

Val av justerare 

Annika Henell utses att justera dagens protokoll. Ärende 5, socialnämndens 

delegeringsordning, justeras omedelbart efter sammanträdet. 

_____ 
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§ 2  

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns enligt utskickad kallelse. 

_____ 
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§ 3 

Meddelanden och information 

Presentation av ledamöter och tjänstemän 
Socialnämndens ledamöter turas om att presentera sig för varandra, därefter 

presenterar sig närvarande tjänstemän. 

 

Vårdkön 

I kö till omvårdnad står 20 personer varav 15 har eget boende, två söker från 

annan kommun och två bor på korttidsboende. Till demensboende står sju 

personer i kö varav fem bor på korttidsboende, en har eget boende och en 

söker från annan kommun. Till omvårdnad Äpplet står 28 personer i kö 

varav sju bor på annat särskilt boende, 16 har eget boende, fyra bor på 

korttidsboende och en söker från annan kommun. Till Äpplet demens står 

fyra personer i kö, två bor i eget boende och två på annat särskilt boende.  
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§ 4 

Sydostjouren/ socialjour 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har avtal sedan 2013 gällande beredskap för 

socialsekreterare och nu görs en översyn om beredskapen istället bör hamna 

i Sydostjouren som är en samverkan mellan flera närliggande kommuner. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2018.  

Bilaga 1: Samverkansavtal kring Sydostjouren från den 4 januari 2018.  

Bilaga 2: Lokalt kollektivavtal gällande beredskap 2013. 

Socialnämndens beslut 

1.  Ärendet återremitteras till förvaltningen och representanter från 

Sydostjouren samt Mörbylångas egen beredskapsgrupp bjuds in till 

socialnämndens möte den 6 februari.  

_____ 

 

Expedieras till:  

M-verksamheten 

Myndighetschefen  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(20) 

 

Sammanträdesdatum 
 

 

2019-01-02  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 6 

Val av ordförande och vice ordförande i sociala 
utskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska välja ordförande, vice ordförande och ledamot till sociala 

utskottet samt ersättare till dessa. 

Socialnämndens beslut  

1.  För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ordförande 
Gunilla Karlsson (C)   

Norra Kvinneby 118 

386 62 Mörbylånga 

Vice ordförande 
Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Andrews väg 1 

386 93 Färjestaden  

Ledamot  
Ella-Britt Andersson (S) 

Södra Möcklebyvägen 32 

386 63 Degerhamn 

2.  Som ersättare i utskottet utses Monica Löfvin Rosén (C) Ingela 

Fredriksson (M) och Mathias Karlsson (S).    

_____ 

 

Expedieras till: 

Valda ledamöter 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd – kommunkansli  
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§ 7 

 

Dataskyddsombud 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) måste varje myndighet 

som behandlar personuppgifter ha ett dataskyddsombud. I en kommun är varje 

nämnd en egen myndighet vilket innebär att varje nämnd måste besluta vem 

som ska vara dataskyddsombud för den myndigheten. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 december 2018. 

Socialnämndens beslut 

 1.  Therese Jigsved, Sydarkivera, utses till dataskyddsombud för 

socialnämnden i Mörbylånga kommun.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvest 

Dataskyddssamordnaren 
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§ 8 

 

Ändring av snöskottningstjänsten  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att se över hur en 

samverkan mellan hemtjänstpersonal och Arbetsmarknadsenheten (AME) 

kan lösa snöröjning där behov finns, samt att ta med medgivande från 

brukaren och kostnadsförslag för beslut i socialnämnden den 2 januari 2019.    

Beslutsunderlag  

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen den 4 december 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 december 2018. 

Socialnämndens beslut 

AME kan med väldigt begränsad förmåga erbjuda snöskottning till vissa 

enskilda personer som har insatser i form av hemtjänst. Till en summa av 

250 kronor per tillfälle och där ett tillfälle enbart innebär en uppskottad 

gångväg till bostadshus från väg/tomtgräns.  

_____ 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

AME 
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§ 9 

Utredning av fristående utförare 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse från ordförande i vård- och omsorgsutskottet initierade en 

utredning av fristående utredare inom äldreomsorgen.  

Beslutsunderlag  

Ordförandeskrivelse, daterad den 10 april 2018. 

Utredning, daterad den 26 juli 2018. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 173 den 4 september 2018. 

Kommunfullmäktiges § 153 den 25 september 2018, återremiss.  

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 18 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 248/2018 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges § 285 den 18 december 2018 

Förslag till beslut under mötet 

Ella-Britt Andersson (S) yrkar på att upphandling av fristående utförare av 

särskilt boende inom äldreomsorgen ska ske enligt lagen om offentlig 

upphandling (LOU).  

 

Anders Wassbäck (S) yrkar på att ärendet återremitteras och MBAB får i 

uppdrag att bygga ett nytt äldreboende. 

 

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar på ajournering innan beslut fattas. 

Ajournering  

Sammanträdet ajourneras klockan 10.05 – 10.15 

Beslutsgång 

Ordförande hör med socialnämnden om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt Ella-Britt 

Anderssons yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt yrkandet. 

Socialnämndens förslag till beslut  

1.  Upphandling av fristående utförare av särskilt boende inom 

äldreomsorgen ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 
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Reservation 

Anders Wassbäck (S) 

_____ 

 

Expedieras till:  

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden den 2 januari 2019 

Reservation mot beslut om ”Utredning av fristående utförare”. 

Utgångspunkten för utredningen var att kommunen inte har råd att bygga 

särskilda boenden på grund av den lånebörda som kommunen och 

bostadsbolaget har samlat på sig. 

I utredningen finns inga ekonomiska kalkyler över hur olika alternativ ser ut 

för byggande och drift av särskilt boende. Kommunen utgår ifrån att den inte 

har råd. 

Vänsterpartiets ståndpunkt är att behålla vård och omsorg i egen regi och 

inte privatisera våra gemensamma angelägenheter. I utredningen pekas på 

många osäkra faktorer vid drift som är upphandlad enligt LOU (lagen om 

offentlig upphandling) eller LOV (lagen om valfrihet i vården). Ytterst 

handlar det om kommuninvånarnas skattepengar som vi ska förvalta på ett 

bra sätt med full kontroll. Varje krona som inte blir till vård/omsorg är en 

förlust för kommunen och vinst för vårdföretaget. 

Vänsterpartiets yrkande var att uppdra till Mörbylånga Bostads AB att sälja 

av en del lägenheter för att få utrymme till lån för att bygga särskilda 

boenden. Mitt förslag, som avslogs, var att bygga två mindre särskilda 

boenden med 8 lägenheter i varje, dels ett i S Möckleby, dels ett i Gårdby. I 

utredningen talas det om att behöva bygga ca 50 lägenheter så utrymme finns 

för 34 lägenheter i särskilt boende i Färjestaden, eftersom det framtida 

behovet tycks vara störst i den delen av kommunen. 

Mitt yrkande gick också ut på att tillämpa s. k. dubbel markanvisning, vilket 

innebär att byggentreprenören för att få uppdraget att bygga inte bara får 

bygga i centralorten (i det här fallet) Färjestaden utan också på någon mindre 

ort. 

 

Segerstad den 3 januari 2019 

Anders Wassbäck 

Vänsterpartiet i Mörbylånga 
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§ 10 

Ansökan om verksamhetsbidrag för Brottsofferjouren 
2019 alternativt överenskommelse om IOP-avtal 2019 - 
2022 

Sammanfattning av ärendet 

Brottsofferjouren ansöker om en överenskommelse om IOP-avtal (Idéburet 

Offentligt Partnerskap) alternativt sedvanlig ansökan om föreningsbidrag.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 december 2018 

Socialnämndens beslut  

1.  Anta överenskommelsen om IOP- avtal med Brottsofferjouren i södra 

Kalmar län, som gäller under fyra år med start den första januari 2019. 

 _____ 

 

Expedieras till:  

M-verksamheten 

Ekonomiavdelningen 

Brottsofferjouren 
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§ 11 

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård att gälla  
fr o m 2019-03-01 

Sammanfattning av ärendet 

Uppdatering av existerande samverkansavtal mellan Landstinget i Kalmar 

län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2018.  

Bilaga, ”Överenskommelse mellan Region och kommunerna i Kalmar län om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.  

Socialnämndens förslag till beslut  

1.  Överenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i 

Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård antas. 

_____ 

 

Expedieras till:  

Kommunstyrelsen 
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§ 12 

Medborgarförslag - Behov av luftkonditionering till 
äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden  

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Christine Eriksson har reagerat på de gamlas situation på Äppelvägens 

särskilda boende under värmeböljan i somras. Hon har därför lämnat in ett 

förslag på att man kanske kan bygga om det.   

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag, inkommit den 6 augusti 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 28 augusti 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 oktober 2018. 

Socialnämndens förslag till beslut  

1.  Fortsätta arbetet med att utreda i vilka lokaler man kan placera enskilda 

kylaggregat i verksamheten, samt äska medel till dessa. 

_____ 

 

Expedieras till:  

Kommunstyrelsen 
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§ 13 

Motion av Ella-Britt Andersson (S ) och Matilda 
Wärenfalk (S) - Rusta äldreomsorgen för att hantera 
värme  

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framgår det att sommarens värme har väckt oro hos ledamöterna 

att äldreomsorgen inte är anpassad för sådana extrema temperaturer och att 

de äldre då får lida. Motionärerna föreslår därför att en utredning görs för att 

utvärdera hur äldreomsorgen har hanterat värmeböljan samt inventerar och 

kompletterar sitt förråd av fläktar, portabel luftkonditionering eller annan 

nödvändig utrustning.  

Beslutsunderlag  

Motion, inkommen den 20 augusti 2018.  

Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterat den 21 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 oktober 2018.   

Socialnämndens förslag till beslut  

1.  Pengar avsätts för att sätta in enskilda kylaggregat i strategiskt placerade 

gemensamma lokaler på alla boenden (även gruppbostad).  

_____ 

 

Expedieras till:  

Kommunstyrelsen 
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§ 14 

Sammanträdesplan 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdesplan har tagits fram för att avgöra datum för 

socialnämndens och sociala utskottets möten.   

Beslutsunderlag  

Sammanträdesplan 2019, daterad den 15 november 2018. 

Socialnämndens beslut  

1.  Sammanträdesplanen förblir oförändrad med undantag för sociala 

utskottets möten den 17 juni och den 16 december som kommer att börja 

klockan 09.00 istället. Sociala utskottets möten kommer även framöver att 

hållas i Färjestaden. 

_____ 

 

Expedieras till:  

IFO 
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§ 15 

Förordnande att besluta om omedelbart 
omhändertagande med mera enligt LVU och LVM, 
brådskande ärenden  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt Lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag (1988:870) om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM) kan delegeras till utskott men inte till en-

skild tjänsteman eller politiker. Däremot kan den nämnd som har att besluta i 

dessa frågor särskilt förordna någon eller några ledamöter i nämnden att fatta 

sådana beslut i brådskande ärenden. Dessutom har nämndens ordförande 

direkt i lagen fått rätt att fatta sådana beslut i brådskande ärenden. 

För att inte onödiga fördröjningar ska inträffa i akuta situationer behöver 

ytterligare personer förordnas.  

Socialnämndens beslut  

1.  Förutom socialnämndens ordförande Gunilla Karlsson förordnas 

ledamöterna Eva Folkesdotter Paradis och Ella-Britt Andersson att var för 

sig fatta beslut i brådskande ärenden i följande fall. 

Beslut om: 

- omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 § och LVM 13 §. 

- var och hur vården ska ordnas enligt LVU 11 § 1, 2 st. 

- begäran om biträde av polis enligt LVU 43 § 2 pkt. 

_____ 

 

Expedieras till:  

M-verksamheten 

Myndighetschef 

Eva Folkesdotter Paradis 

Ella-Britt Andersson 

För kännedom: 

IFO 

Verksamhetsstöd – Kansli 
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§ 16 

Förslag till reviderad resursfördelning hemtjänst  

Sammanfattning av ärendet 

Rätt budgetförutsättningar är en förutsättning för att tillit till budget ska uppnås. 
Genom att höja prislappen med 20 kronor, med nuvarande antal timmar, har 

hemtjänsten en möjlighet att få budget i balans samtidigt som den totala 

kostnaden bli mindre än vad de skulle fått om de haft kvar det antalet timmar 

som har budgeterats för i potten.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 december 2018. 

Socialnämndens beslut  

1.  Resursfördelningen höjs med 20 kronor per planerad hemtjänsttimme för att 

ge hemtjänsten rätt budgetförutsättningar. 
_____ 

 

Expedieras till:  

Verksamhetsområde social omsorg 

Ekonomi 
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§ 17 

Nämndsutbildning  

Sammanfattning av ärendet 

I och med att en ny mandatperiod börjar finns behov av grundläggande 

utbildning för ledamöter och ersättare i socialnämnden.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 december 2018. 

Socialnämndens beslut  

1.   Utbildning för socialnämnden planeras till den 6 februari 2019 klockan 

9.00-12.00 och till den 6 mars 2019 klockan 9.00-12.00.  

 

2. Alla ledamöter och ersättare i socialnämnden kallas till utbildningen, 

tillsammans med verksamhetsområdeschef för social omsorg och 

socialnämndens sekreterare. Dessutom inbjuds personal från kommun-kansliet. 
_____ 

 

Expedieras till:  

Ledamöter och ersättare i socialnämnden  

Verksamhetsområdeschef för social omsorg 

Socialnämndens sekreterare  

Kommunkansliet 
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