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 Åsa Strömberg  
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 Mathias Karlsson  
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 Ella-Britt Andersson  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-06 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-21 Datum då anslaget tas ned 2019-12-13 
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Underskrift 

  

 Åsa Strömberg  
 
 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(18) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 111  3 
Val av justerare .................................................................................. 3 

§ 112  4 
Godkännande av dagordning ............................................................. 4 

§ 113 Dnr SN 2019/000020 5 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut till Socialnämnden 2019 ......... 5 

§ 114 Dnr SN 2019/000030 6 
Meddelanden till socialnämnden ........................................................ 6 

§ 115 Dnr SN 2019/000111 7 
Redovisning av uppdrag .................................................................... 7 

§ 116 Dnr SN 2019/000040 8 
Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen för vård och 
omsorg ............................................................................................... 8 

§ 117 Dnr SN 2019/000105 9 
Boendeplatser äldreomsorg ............................................................... 9 

§ 118 Dnr SN 2019/000063 11 
Uppdrag - Långsiktig äldreomsorgsplan ........................................... 11 

§ 119 Dnr SN 2019/000047 12 
Medborgarförslag - Mathämtning till brukare vara kvar även från och 
med den 1 januari 2019 ................................................................... 12 

§ 120 Dnr SN 2019/000118 13 
Riktlinjer vid bedömning av rätten till bistånd och utförande av sociala 
tjänster i form av hemtjänst samt andra sociala tjänster riktade till 
äldre ................................................................................................. 13 

§ 121 Dnr SN 2019/000064 14 
Medborgarförslag - Gör beslutsunderlag till nämnders sammanträden 
tillgängliga på Mörbylånga kommuns offentliga anslagstavla ........... 14 

§ 122 Dnr SN 2019/000116 15 
Byte av dataskyddsombud för Socialnämnden ................................. 15 

§ 123  16 
Verksamhetsinformation .................................................................. 16 

§ 124  17 
Kontinuitetsfrågan ............................................................................ 17 

§ 125 Dnr SN 2019/000121 18 
Ekonomisk uppföljning ..................................................................... 18 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(18) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111   

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Ella-Britt Andersson utses till justerare för dagens möte.   

_____ 
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§ 112   

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med ändringen 

att ärende 7, lokalförsörjningsplan, utgår.  

_____ 
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§ 113 Dnr SN 2019/000020  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
Socialnämnden 2019 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:11.  

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 114 Dnr SN 2019/000030  

Meddelanden till socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 30 oktober 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 115 Dnr SN 2019/000111  

Redovisning av uppdrag 

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen och nämnderna, daterad 

den 10 oktober 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av sammanställningen.  

_____ 
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§ 116 Dnr SN 2019/000040  

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen 
för vård och omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten i kommunen är skyldig att regelbundet anmäla ej verkställda 

beslut (gynnande beslut som inte har verkställts under 3 månader) till 

ansvarig nämnd. Rapport skickas även till inspektionen för vård och omsorg 

(IVO).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen i rapporten.  

_____ 
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§ 117 Dnr SN 2019/000105  

Boendeplatser äldreomsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Social omsorg har fått uppdraget att utreda vilka alternativ som bedöms 

lämpliga för att skapa nya boendeplatser i kommunen. De alternativ som 

utreds förutsätter att förvaltningen själva driver verksamheten.    

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag, daterat den 20 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 september 2019.    

Förlag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande tilläggsyrkande: ”En politisk arbetsgrupp bildas 

ur presidierna i kommunstyrelsen och socialnämnden. Arbetsgruppens 

uppgift är att fatta beslut som krävs för att tillsammans med 

samarbetspartner färdigställa underlag till bildandet av den ekonomiska 

föreningen. Arbetsgruppen upphör när kommunfullmäktige tagit ställning till 

bildandet av den ekonomiska föreningen.” 

Eva Folkesdotter Paradis (M) begär ajournering.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 09:42 – 09:52. 

Förlag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar på återremiss av ärendet med följande 

motivering: ”Vi yrkar återremiss med hänvisning till att vi saknar ekonomisk 

redovisning av de olika alternativ som utretts. Vi yrkar att ärendet 

kompletteras med en ekonomisk redogörelse där 5 alternativ beskrivs: 

- Bygga och drifta i egen regi 

- Låta MBAB bygga och drifta i kooperativ form 

- Upphandla bygget och fastighetsskötsel men egen drift 

- Upphandla via LoU en fristående aktör 

- Fortsätta i enlighet med liggande förslag.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar socialnämnden om ärendet ska beslutas idag eller om det 

ska återremitteras och finner att nämnden avslår återremissyrkandet. 
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Beslutsgång 

Ordförande hör om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag till beslut och 

finner att nämnden beslutar detsamma. 

Beslutsgång 

Vidare hör ordförande om socialnämnden kan besluta enligt ordförandes 

tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag samt 

genomföra upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling av en samarbetspartner för byggande och förvaltning av 

äldrebostäder och i förlängningen del i en ekonomisk förening som 

projekterar ett vård- och omsorgboende med kooperativa hyresrätter. 

2. En politisk arbetsgrupp bildas ur presidierna i kommunstyrelsen och 

socialnämnden. Arbetsgruppens uppgift är att fatta beslut som krävs för 

att tillsammans med samarbetspartner färdigställa underlag till bildandet 

av den ekonomiska föreningen. Arbetsgruppen upphör när 

kommunfullmäktige tagit ställning till bildandet av den ekonomiska 

föreningen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr SN 2019/000063  

Uppdrag - Långsiktig äldreomsorgsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram en plan för att kunna genomföra den långsiktiga 

äldreomsorgsplanen och ber att nämnden lämnar sina synpunkter på den. 

Förvaltningen vill veta vilken målgrupp som ska prioriteras när de gör 

undersökningen om äldreomsorgens framtid i kommunen.  

Ordförande bedömer att man åtminstone måste skapa en fokusgrupp från 

olika arbetsgrupper inom vården men även fråga ut brukare idag, 

medlemmar i olika pensionärsorganisationer, anhöriga samt berörda i 

allmänhet. Nämnden föreslår att man skapar en pappersenkät via biblioteken 

till de som inte är intresserade av att fylla i en enkät via kommun-appen.     

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av informationen.     

_____ 

 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(18) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr SN 2019/000047  

Medborgarförslag - Mathämtning till brukare vara kvar 
även från och med den 1 januari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att mathämtning till brukare ska få 

vara kvar även från och med den 1 januari 2019.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 28 december 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 25 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att föreslagna ändringar 

redan är genomförda i verksamheten samt i de reviderade riktlinjerna för 

leverans av mat i hemtjänsten.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Emelie Svendsén, emelisvendsen@hotmail.com 

Social omsorg 
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§ 120 Dnr SN 2019/000118  

Riktlinjer vid bedömning av rätten till bistånd och 
utförande av sociala tjänster i form av hemtjänst samt 
andra sociala tjänster riktade till äldre 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 6 mars 2019 att uppdra till förvaltningen att 

revidera riktlinjer för biståndshandläggningen samt verkställighetens rutiner 

för att ge kommunens brukare inom hemtjänsten möjlighet att få färdiglagad 

och förbeställd mat hämtad och levererad av hemtjänsten.    

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av informationen    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Social omsorg 
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§ 121 Dnr SN 2019/000064  

Medborgarförslag - Gör beslutsunderlag till nämnders 
sammanträden tillgängliga på Mörbylånga kommuns 
offentliga anslagstavla 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att beslutsunderlag inför socialnämndens 

sammanträden ska göra tillgängliga på Mörbylånga kommuns officiella 

anslagstavla.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2019 § 44. 

Ordförandeskrivelse, daterad den 11 oktober 2019.    

Socialnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att på kommunens officiella anslagstavla 

publicera de handlingar som utgör beslutsunderlag till nämndens 

sammanträden i den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande 

lagstiftning. 

3. Publicering ska ske så snart det är praktiskt möjligt efter det att kallelse 

till sammanträdet har skickats och med hänsyn tagen till övriga 

arbetsuppgifter. 

4. Publiceringen påbörjas i samband med nämndens sammanträde i januari 

2020.  

5. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram de rutiner som behövs för 

publicering av beslutsunderlag på kommunens officiella anslagstavla.    

_____ 

 

Expedieras till: 

Irene Kolare, Ridstigen 6, 386 51 Mörbylånga 

Verksamhetsstöd - kommunkansliet 
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§ 122 Dnr SN 2019/000116  

Byte av dataskyddsombud för Socialnämnden 

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 16 oktober 2019.    

Socialnämndens beslut 

1. Ulf Gustavsson, utredare, utses till dataskyddsombud för socialnämnden 

i Mörbylånga kommun.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Dataskyddssamordnare 

Dataskyddsombud 
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§ 123   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

 Vårdkön 

Omvårdnad: för närvarande står fyra personer i kö varav tre bor i eget 

boende och en söker från annan kommun. I kö till demensboende står för 

närvarande 10 personer varav sju bor på korttid och tre på eget boende. 

I kö till Äppelvägens särskilda boende står 14 personer varav två bor i eget 

boende och 12 bor på annat särskilt boende. Till Äpplet demens står sju 

personer i kö varav tre bor i eget boende, tre bor på korttid och en bor på 

annat särskilt boende.  

Heltidsresan 

Sofi Ludvigsson informerar om de senaste händelserna inom projektet 

Heltidsresan. Degerhamn går in i projektet i december. Heltidsresan får 

skulden för besparingar och schemaförändringar som personalen mår dåligt 

över.       

_____ 
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§ 124   

Kontinuitetsfrågan 

Sammanfattning av ärendet 

På socialnämndens möte i mars väckte Eric Dicksson (KD) frågan om 

kontinuitet inom äldreomsorgen. Pernilla Ekholm Slottner rapporterar att 

kontinuiteten i kommunen har försämrats något sedan i våras. Detta beror 

bland annat på att en del anställda har inte körkort, graviditet hindrar 

personal från att kunna göra vissa arbetsuppgifter, några har gått i pension, 

sjukskrivningar inträffar och det pågår en allmän personalomsättning på 

vissa boenden. Planerarna arbetar med dagskontinuitet, max två personer per 

dag plus dubbelbemanning. Det uppstår allt som oftast tillfälliga vakanser 

där många vikarier bara kör ett pass. Förvaltningen är hoppfulla att 

Heltidsresan kommer att öka kontinuiteten genom att minska behovet av 

tillfälliga vikarier. Nämnden vill ha återkommande uppdateringar om 

kontinuiteten i samband med verksamhetsinformationen.          

_____ 
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§ 125 Dnr SN 2019/000121  

Ekonomisk uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden ska varje månad följa upp den ekonomiska prognosen för 

resultatet vid årets slut. Utfallet är avstämt för perioden januari-september 

2019.  

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning efter september 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 oktober 2019.   

Socialnämndens beslut 

1. Den ekonomiska prognosen efter september godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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