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§ 18   

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Ella-Britt Andersson (S) utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 19   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande ställer frågan till nämnden om utskickad kallelse kan godkännas 

som dagordning för mötet. 

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson (KD) yrkar på att diskussionsärendet om matleveranser inom 

hemtjänsten tas upp som ett beslutsärende. 

Förslag till beslut på mötet 

Mathias Karlsson (S) yrkar avslag på det förslaget då ärendet inte är berett. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Eric Dickssons förslag mot Mathias Karlssons förslag och 

finner att Eric Dickssons förslag avslås.  

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. 

Ja-röst för att avslå förslaget 

Nej-röst för bifall 

Omröstningsresultat 

Socialnämndens beslut 

Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet utan några 

förändringar eller tillägg.  

Reservation 

Eric Dicksson (KD), Eva Folkesdotter Paradis (M), Ingela Fredriksson 

reserverar sig. 

_____ 

Ja Nej  

Gunilla Karlsson (C) Ingela Fredriksson (M)  

Ella-Britt Andersson (S) Eva Folkesdotter Paradis(M)  

Annika Henell (C) Eric Dicksson (KD)  

Mathias Karlsson (S) Eric Rosenlund (SD)  

Jerker Nilsson (S)   

5 4  
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§ 20   

Informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Sydostjouren 

Elisabet Oskarsson och Johnny Lesseur informerar om Sydostjouren 

Beredskapsgruppen 

Viktoria Dimond Gustavsson, Susanne Engkvist och Linda Söderlund 

informerar om deras arbete i socialjouren.  

Förvaltningen ska återkomma på nästa möte i mars med en tydligare 

tjänsteskrivelse som jämför kostnaden för Sydostjouren med 

Beredskapsgruppen. De ska även förklara hur det nuvarande schemat 

fungerar med dygnsvilan. Det ska även finnas ett förslag med hur mycket det 

skulle kosta att ha jouren även i veckorna (istället för att ordförande i 

socialnämnden har det ansvaret) samt kostnad för fler anställda: fyra och sex 

personer. Vad är snitt antal ärenden per vecka i dagsläget med aktiv tjänst?.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Socialchef 
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§ 21   

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:1.     

Socialnämndens beslut 

Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.  

_____ 
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§ 22   

Meddelanden 

Socialnämndens beslut 

Rapport enligt sammanställning daterad den 30 januari 2019. Nämnden vill 

att till nästa möte ska medborgarnas synpunkter/ klagomål tas med bland 

meddelanden.  

_____ 
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§ 23   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Social omsorg 

Frågan hänskjuts till nästa möte på grund av tidsbrist. 

Vårdkön 

I kö till kommunens omvårdnadsboenden står 15 personer i kö varav 10 har 

eget boende, tre bor på korttid och två söker från annan kommun. I kö till 

demensboende står fem personer i kö varav 1 har eget boende, 3 bor på 

korttid och en söker från annan kommun. I kö till Äpplet omvårdnad står det 

24 personer varav 11 har eget boende, fyra bor på korttid, 7 bor på annat 

särskilt boende och två söker från annan kommun. Till Äpplet 

demensboende står det två personer i kö, den ena bor på korttidsboende och 

den andra har eget boende.      

_____ 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(18) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-02-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24   

Diskussionsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Råden 

Ordförande är intresserad av att eventuellt slå samman pensionärsrådet och 

tillgänglighetsrådet då de delar många av samma frågor. Ledamöterna får till 

nästa möte att bestämma utformningen av råden samt föreslå politiker som 

ska sitta i dem. 

Kontaktpolitiker 

Nämnden är mån om att utse kontaktpolitiker snarast. Verksamhetsområde 

samt arbetsbeskrivning skickas ut till ledamöterna. 

Matleveranser inom hemtjänsten 

Enligt verksamhetsområdeschef, Ann-Katrin Ståhl, så fungerar 

matleveranserna idag så som de har gjort tidigare men på grund av 

likställighetsprincipen vore det bra att skriva in i riktlinjerna hur och när mat 

kan levereras från restauranger. Då det gäller personer med 

biståndsbedömning som ska få mathjälp, först i fråga om matlagning i sitt 

egna hem, så påverkar det inte budgeten att hämta mat om brukaren önskar 

det då biståndet redan är beviljat och hemtjänsten ska ordna maten. 

Nämnden efterfrågar en konsekvensanalys till nästa möte.  

Utbildning i matlagning för personal inom hemtjänst 

Ann-Katrin Ståhl hänvisar till att det är väldigt många inplanerade 

utbildningar för personalen för närvarande och det därför blir svårt att få tid 

och dessutom kostsamt att ordna en utbildning i matlagning. Verksamheten 

samarbetar med kostenheten i frågan.     

_____ 
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§ 25 Dnr 2019/000023  

KRAMI - Samarbete mellan Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen och Kommunen - hjälp till arbete 

Sammanfattning av ärendet 

Förfrågan till kommunerna i södra Kalmar län om ett slutligt 

ställningstagande till deltagande i KRAMI–samverkan tillsammans med 

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen.  

Beslutsunderlag 

Muntlig presentation av KRAMI vid vård och omsorgsutskottets möte den 

13 september 2018. 

Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens underlag för beslut om 

medverkan i KRAMI-samverkan, daterad den 14 november 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 december 2018.  

Socialnämndens beslut 

Mörbylånga kommun är villig att ingå delägarskap i KRAMI-samverkan till 

en kostnad om 80 460 kr per år samt del i uppstartskostnad, i enlighet med 

vad som anges i Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens underlag för 

beslut daterad den 14 november 2018. Kostnaden inryms i verksamhetens 

budgetram för 2019.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mikael.stahl @kriminalvarden.se  

Malin Furberg 
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§ 26 Dnr 2019/000024  

Verksamhetsplan 2019 med internbudget för social 
omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningen för social omsorg har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 

med internbudget för 2019. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som 

tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 

2019 och ekonomisk flerårsplan för 2020-2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 januari 2019.  

Verksamhetsplan 2019 med internbudget.  

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson yrkar på följande ändringar: 

Sidan 2 tillägg om att långsiktiga målet för samtliga indikatorer är 100 %.  

Sidan 6 ”ekonomiska förutsättningar”, rad 5. Ändra ordet ”beriktigad”.  

Sidan 9, ”specialistkompetens” göra tillägg i texten om att vi uppmuntrar 

personalen i vård- och omsorg att specialistutbilda sig. Specialistutbildning 

för sjuksköterskor finns inom t.ex. äldreomsorg vilket ökar kvaliteten i vår 

hemsjukvård. Ett långsiktigt mål ska vara att kunna erbjuda betald utbildning 

för sjuksköterskor inom hemsjukvården.  

Förslag till beslut på mötet 

Mathias Karlsson yrkar på att det skrivs in en indikator om hur 

personalförsörjningen ser ut så att man kan se i vilken utsträckning 

verksamheten har den personal som de borde ha enligt budget. Särskilt med 

tanke på att hemtjänsten i Mörbylånga pekar på problem att rekrytera 

personal. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Eric Dickssons 

yrkande och finner att socialnämnden bifaller Eric Dickssons förslag.  

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Mathias Karlssons 

yrkande och finner att socialnämnden bifaller Mathias Karlssons förslag. 

Socialnämndens beslut 

Ärendet återremitteras för att förvaltningen ska kunna göra de ändringar som 

ledamöterna har föreslagit.  

_____ 
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§ 27 Dnr 2019/000025  

Riskanalys och intern kontrollplan 2019 

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, som ansvarig nämnd för Social omsorgs verksamhet, 

ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom dess 

verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 januari 2019.  

Riskanalys och intern kontrollplan, daterad den 24 januari 2019.  

Socialnämndens beslut 

Riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2019, godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunledningsstaben 
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§ 28 Dnr 2019/000026  

Ingela Fredriksson - Avsägelse av uppdrag som 
ledamot i sociala utskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Fredriksson (M) har avsagt sig rubricerade uppdrag från och med den 

22 januari 2019.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen den 22 januari 2019.  

Socialnämndens beslut 

Avsägelsen godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ingela Fredriksson 

Ledamöter och ersättare i socialnämnden 

Kommunkansliet 

Socialnämndens sekreterare 

Kommunens hemsida 

HR 

 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(18) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-02-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 2019/000027  

Val av ledamot i sociala utskottet efter Ingela 
Fredriksson (M) 

Sammanfattning av ärendet 

Jeanette Lindh (KD) föreslås som efterträdare till Ingela Fredriksson (M) 

som avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i sociala utskottet.  

Socialnämndens beslut 

Jeanette Lindh (KD) Esplanaden 34 A, 386 50 Mörbylånga, utses som 

ersättare i sociala utskottet efter Ingela Fredriksson (M) från och med den 6 

februari 2019 till och med mandatperiodens utgång.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Jeanette Lindh  

Socialnämndens ledamöter och ersättare 

Socialnämndens sekreterare 

Kommunkansliet 

Kommunens hemsida 

HR 
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§ 30 Dnr 2019/000028 746 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V ) - Öppna en 
daglig verksamhet inom LSS med skapande 
uttrycksformer 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige i enlighet med kulturstrategin, 

utvecklar aktiviteter och involverar konstnärer och andra kulturutövare i den 

dagliga verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 juni 2018  

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterad den 19 juni 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 november 2018 

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson yrkar på att det i förslag till beslut ändras från att ”motionen 

avslås” till att ”motionen besvaras”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Eric Dickssons 

yrkande och finner att socialnämnden bifaller Eric Dickssons förslag. 

Socialnämndens förslag till beslut 

Motionen besvaras med hänvisning till att det redan finns en 

kulturarbetare/konstnär anställd i kommunen som har till uppgift att arbeta 

med skapande verksamhet för kommunens alla verksamheter.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 31 Dnr 2019/000029 017 

Motion av Eric Dicksson (KD) - Dags att bryta 
ensamheten! 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen ska utreda hur pass stor och utbredd 

ensamheten är bland våra kommuninvånare, samt att komma med förslag på 

förebyggande åtgärder för att motverka ensamhet.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 oktober 2018. 

Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson yrkar på att även om motionen avslås att socialnämnden fattar 

ett beslut om att arbeta vidare med frågan enligt motionens linjer. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan anta Eric Dickssons förslag till 

beslut och finner att socialnämnden bifaller förslaget. 

Socialnämndens beslut 

Att socialnämnden arbeta vidare i enlighet med motionens intentioner och 

lyfter frågan om ensamhet tillsammans med ”uppsökande verksamhet” och 

bjuder in dem till ett framtida nämndsammanträde. 

Socialnämndens förslag till beslut  

Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen inte bedömer det som 

möjligt att framställa en utförlig och korrekt utredning av kommunens alla 

invånare med hänsyn till integritets- och ekonomiska skäl.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 32 Dnr 2019/000008 732 

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 förslag till beslut 

Resursfördelningen höjs med 20 kronor per planerad hemtjänsttimme för att 

ge hemtjänsten rätt budgetförutsättningar.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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