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§ 126   

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Eric Rosenlund utses att justera dagens protokoll.  

Måndag den 16 december fastställs som justeringsdatum.  

_____ 
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§ 127   

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 128 Dnr SN 2019/000020  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
Socialnämnden 2019 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:12 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 

 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(14) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-12-04  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr SN 2019/000030  

Meddelanden till socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 4 december 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 130 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-oktober 

2019.    

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning efter oktober 2019.  

Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2019.    

Socialnämndens beslut 

1. Den ekonomiska prognosen efter oktober, godkänns.    

_____ 
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§ 131 Dnr SN 2019/000128  

Verksamhetsplan 2020 med internbudget för social 
omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningen för social omsorg har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 

med internbudget för 2020. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som 

tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 

2020 och ekonomisk flerårsplan för 2021-2022.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 november 2019. 

Verksamhetsplan 2020 med internbudget.     

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson (KD) yrkar på att under punkt 2.2, Hållbarhet, höja målvärdet 

för kolumnen ”Brukare som inte besväras av ensamhet” från 41 % till 60 %.  

Ordförande föreslår att Verksamhetsplanen ska behandlas på nytt på 

nämndens januarimöte då utfallsvärde och målvärden på nytt diskuteras. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan bifalla Eric Dickssons (KD) 

yrkande och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Vidare frågar ordförande om nämnden kan besluta att Verksamhetsplanen 

ska behandlas på nytt på nämndsmötet i januari och finner att nämnden 

bifaller förslaget. 

Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsplan med internbudget 2020 godkänns med föreslagna 

ändringar att höja målvärdet för kolumnen ”Brukare som inte besväras av 

ensamhet” från 41 % till 60 %. 

2. Verksamhetsplanen ska behandlas igen på nämndens januarimöte då 

utfallsvärde och målvärden på nytt ska diskuteras.     

_____ 
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För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 132 Dnr SN 2019/000124  

Riskanalys och intern kontrollplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande 

sätt. Socialnämnden ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är 

tillräcklig inom dess verksamheter.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 november 2019. 

Riskanalys och intern kontrollplan 2020.       

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande yrkar på följande tillägg: granskning av genomförandeplaner 

inom socialnämndens ansvarsområde. Syftet är att kontrollera att det finns 

mål med insatserna i genomförandeplanen och att planen tagits fram med 

respekt för den enskildes delaktighet och inflytande. Förvaltningen får i 

uppdrag att fastställa hur kontrollen ska genomföras och med vilken 

kontrollfrekvens.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan anta förvaltningens förslag till 

beslut och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Beslutsgång 

Vidare frågar ordförande om socialnämnden kan bifalla lagt tilläggsyrkande 

och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Socialnämndens beslut 

1. Riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2020 godkänns. 

2. Granskning av genomförandeplaner inom socialnämndens 

ansvarsområde. Syftet är att kontrollera att det finns mål med insatserna i 

genomförandeplanen och att planen tagits fram med respekt för den 

enskildes delaktighet och inflytande.  

3. Förvaltningen får i uppdrag att fastställa hur kontrollen ska genomföras 

och med vilken kontrollfrekvens.   

_____ 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(14) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-12-04  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Expedieras till: 

Social omsorg 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(14) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-12-04  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr SN 2019/000063  

Uppdrag - Långsiktig äldreomsorgsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Politiken vill veta mer om Västerviks projekt med Fri tid och det ska tas upp 

på nästa nämndsmöte. Förvaltningen ber att få ta del av politikens vision 

angående hur äldreomsorgsplanen ska utformas och en workshop om 

politikens visioner ska genomföras på nästa nämndsmöte. Nämnden får då 

gärna lämna några förslag på hur man ska formulera frågorna för enkäten 

med brukarna.  

Eric Rosenlund (SD) flikar in vikten att ha en fungerande preventiv rehab för 

brukare och stöd efteråt när rehab kommit igång och att detta bör framgå av 

äldreomsorgsplanen. 

_____ 

 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(14) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-12-04  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 134   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation av enhetschefer, omvårdnad för funktionsvariation 

Åsa Solberg, enhetschef för Marmor och Kullen, Martin Wahlström, 

enhetschef Wasa, Labryinten och ledsagarservice, Sandra Olsson, enhetschef 

Hedvigsborg och Gästgivaren, Dennis Johansson, enhetschef boendestöd, 

Sundet och Ekströmsgatan informerar om sitt arbetsområde.  

Sociala lägenheter och sociala kontrakt  

Eva Folkesdotter Paradis väcker frågan hur det ser ut med de sociala 

kontrakten i nuläget. Ingela Fredriksson undrar hur arbetet framskrider med 

de sociala bostäderna och samarbetet med Mörbylånga bostads AB (MBAB) 

så att personer som har försörjningsstöd kan få en billigare bostad och på så 

sätt komma ifrån försörjningsstöd. Malin Furberg informerar att individ- och 

familjeomsorgen håller på att ta fram en handlingsplan för att hantera 

personer som blir vräkta samt hur de ska komma i kontakt med människor 

som helt saknar bostad. De har bildat en arbetsgrupp och samtalar frekvent 

med MBAB.  

Vårdkön 

I kö till omvårdnad står för närvarande tre personer i kö varav en har eget 

boende och två söker från annan kommun. I kö till demensboende står det  

10 personer i kö varav sju bor på korttidsboende och tre har eget boende. 

Önskemål om boende på Äppelvägens boende står för närvarande  

10 personer i kö varav nio söker från annat särskilt boende och en söker från 

annan kommun.  

I kö till Äpplet demens står sex personer i kö varav tre bor på korttidsboende 

och tre har eget boende. Ingela Fredriksson undrar vem det är som vill att 

brukaren flyttar till Äpplet demens – brukaren eller dennes familj? Och om 

det är bra att flytta en person med demens? 

Ordförande uppfattar det som positivt att vårdkön minskar.  

Heltidsresan 

Sofi Ludvigsson informerar om den senaste utvecklingen inom Heltidsresan. 

Det pågår för närvarande en samplanering inom hemtjänsten. Lindero 

särskilda boende går in i Heltidsresan i januari, Rönninge i februari.  
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Kontinuitet inom äldreomsorgen 

Pernilla Ekholm Slottner informerar om kontinuiteten och rapporterar en klar 

förbättring.  

Nära vård 

Ann-Katrin Ståhl informerar att de har haft ett möte med Linnéuniversitetet 

samt chefen för hälsocentralen. Detta möte har framkommit då det uppstått 

incidenter då brukaren skadat sig eller liknande har inträffat och brukaren 

inte är inskriven i hemsjukvården. En undersköterska har då oftast ringt in en 

ambulans, även om läget inte har varit akut. Därför arbetar man nu fram ett 

avtal med hälsocentralen så att sjuksköterskorna då kan gå in och ta hand om 

brukaren och skriva in dem i efterhand.  

Signs of safety  

Malin Furberg informerar om ”Signs of Safety” som är en modell som 

används vid barnskyddsärenden. Det är ett pedagogiskt verktyg för att öka 

delaktigheten hos familjer med komplexa stödbehov och som ibland även 

har ett motstånd mot socialtjänsten. Målet är att öka skyddet och säkerheten 

för barn och ungdomar.  

Återkoppling från presidiet från revisionsnämnden  

Ordförande informerar kortfattat om vad som diskuterades på 

revisionsnämnden den 20 november.      

_____ 
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