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Monika Löfvin Rosén (C) 
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ordförande 

Ingela Fredriksson (M) 

Ella-Britt Andersson (S) 

Mathias Karlsson (S) 

Jerker Nilsson (S) 

Eric Rosenlund (SD) 

Eric Dicksson (KD) 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 

Jeanette Lindh (KD) 

Lena Jönsson (S) 

Berne Klysing (L) 

Anders Wassbäck (V) 

 

Ann-Katrin Ståhl, socialchef 

Pernilla Ekholm Slottner, omsorgschef 

Åsa Strömberg, kommunsekreterare 

Anna-Kajsa Arnesson, 1:e vice ordf. 

Sofi Ludvigsson, enhetschef 

 

Justerare Eva Folkesdotter Paradis 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 11 september 2019  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 98-99 
 Åsa Strömberg  

 Ordförande 

  

 Gunilla Karlsson  

 Justerare 

  

 Eva Folkesdotter Paradis  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

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

Organ Socialnämnden, § 98 – 99 omedelbar justering 

Sammanträdesdatum 2019-09-11 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-13 Datum då anslaget tas ned 2019-10-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Åsa Strömberg  
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§ 98 Dnr SN 2019/000103  

Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns särskilda boendens hyressättning förändrades 2018 

vilket innebar att beslutet som togs 2005 och aldrig genomfördes, upp-

hävdes. Den nya hyressättningen uppfattas som mer rättvis då den tar hänsyn 

till rummens standard och läge, men har visat sig vara svårarbetad för för-

valtningen delvis utifrån hur man räknar de gemensamma ytorna. Då hyrorna 

legat på samma nivå i 14 år genomfördes inte hela den nödvändiga 

höjningen direkt. Nu är det åter tid för en justering av hyresnivån. Därför 

presenterar förvaltningen nedanstående nya förslag som skapar möjlighet att 

årligen justera hyresnivåerna utan att behöva gå via politiskt beslut.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019. 

Beslutsunderlag daterat 29 augusti 2019.     

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande yrkar på att framtida hyressättning ska följa MBABs 

hyressättning. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar socialnämnden om de kan besluta enligt tilläggsyrkandet 

och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Förvaltningens förslag till hyressättning antas. 

2. Framtida hyressättning ska följa MBABs hyressättning. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Avstår 

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

samt Eric Rosenlund (SD) avstår från att delta i beslutet med följande 

motivering: 

”Vi anser att det finns alldeles för många oklarheter i beslutsunderlaget och 

väljer därmed att inte delta i beslutet.”   

_____ 
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Expedieras till: 

Budgetberedningen 
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§ 99 Dnr SN 2019/000104  

Avgifter inom social omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Årlig översyn av avgifter inom social omsorg.  

Trygghetslarm står inte med i tjänsteskrivelsen, detta måste revideras så att 

det framgår att det ska ske en höjning från 200 – 250 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2019. 

Bilaga Avgifter social omsorg 2020, daterad 29 augusti 2019.    

Förslag till beslut på mötet 

Mathias Karlsson (S) yrkar på ett förtydligande gällande korttidsverksamhet 

så att det står ”1/30 av maxbeloppet i vårdavgift, dvs 69,63 utifrån det 

nuvarande maxbeloppet” samt att det efter riksavtalet under HSL-insats 

förtydligas nuvarande års timbelopp.  

Mathias Karlsson (S) lägger även följande tilläggsyrkande: ”Socialnämnden 

vill att det ska vara gemensamma avgifter för hjälpmedel i länet. Frågan om 

avgifternas storlek bör därför drivas i Hjälpmedelsnämnden. Socialnämnden 

anser att avgifterna bör indexeras för årliga prishöjningar.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt Mathias Karlssons 

ändringsyrkande samt tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller båda 

förslagen. 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden vill att det ska vara gemensamma avgifter för hjälpmedel 

i länet. Frågan om avgifternas storlek bör därför drivas i 

Hjälpmedelsnämnden. Socialnämnden anser att avgifterna bör indexeras 

för årliga prishöjningar. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Förvaltningens förslag antas.  

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 
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