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§ 60   

Val av justerare    

Socialnämndens beslut 

1. Annika Henell utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 61   

Godkännande av dagordning     

Socialnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med tillägget att 

Eva Folkesdotter Paradis önskar få återkoppling om nattpatrullen.  

_____ 
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§ 62   

Informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Lilja och demensteamet 

Fredrik Lilja informerar om teamets arbete samt pågående projekt för 

dagverksamheten i Degerhamn där äldre män med begynnande 

demenssjukdom får friskträning på Syrenens gym.  

Utmaningar 

Ann-Katrin Ståhl går igenom trender inom social omsorg och 

omvärldsbevakning samt framtida utmaningar med personalförsörjning, 

lokalförsörjning osv.  

Äskningar 2020, risk- och konsekvens 

Avsaknaden av en controller gör det svårt att få grepp om budgeten. Pernilla 

Ekholm Slottner går igenom äskanden som först kommer att gå genom 

ledningsgruppen, innan det går upp politiskt.   

Verksamhetsplaner m.m, Josefine Bengtsson  

Josefine Bengtsson går igenom verksamhetsplan 2019 som har behövt 

justerats. Josefine går igenom uppföljning av verksamheten och hur Stratsys 

underlättar i den uppföljningen. 

GDPR, Ulf Gustavsson  

Information gällande hanteringen av personuppgifter och 

personuppgiftsansvar samt rapport om de senaste personuppgiftsincidenter 

som inträffat inom socialnämndens verksamhetsområde. Nämnden är 

personuppgiftsansvarig och detta kan aldrig delegeras.     

_____ 
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§ 63   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdkön 

Till omvårdnad står det 13 personer i kö, varav fem bor på korttidsboende, 

en person söker från annan kommun och sju har eget boende. 

Till demens står 8 personer I kö, varav fyra bor på korttidsboende, nio söker 

från annat särskilt boende och en söker från annan kommun. 

Till Äpplet står 20 personer i kö varav sju har eget boende, fyra bor på 

korttidsboende, nio söker från annat särskilt boende och en söker från annan 

kommun. 

I kö till Äpplet demens står det för närvarande två personer, en bor i eget 

boende och en som söker från annan kommun. 

Heltidsresan 

Josefine Bengtsson går igenom de senaste händelserna inom projektet 

Heltidsresan.  

ATV, alternativ till våld 

Malin Furberg informerar om nuläget inom projektet.  

Ekonomisk uppföljning 

Genomgång av ekonomisidan på Qlick som ger en väldigt bra överblick av 

personal, övriga kostnader och intäkter.  

Habiliteringsersättning 

Det finns statsbidrag på upp till 500 000 kronor att söka för att kunna ge ut 

en dagersättning. Förvaltningen valde dock att inte ansöka om detta förra 

året då det fanns besparingskrav och de inte ville att individerna skulle 

drabbas om statsbidraget försvann och man skulle bli tvungen att dra in det. 

Nu är läget bättre och möjlighet finns att höja ersättningen.  

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om bidrag till 

habiliteringsersättningen.     

_____ 
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§ 64 Dnr SN 2019/000030  

Meddelanden till socialnämnden  

Sammanfattning av ärendet 

Mathias Karlsson påpekar att Brottsofferjouren har en omfattande budget 

och därtill lägger kommunerna till stora summor för att stödja verksamheten. 

Enligt Brottsofferjourens redovisning så har de fått positiva budgetresultat 

två år i rad och man bör kanske därför se över bidragets storlek? 

Förvaltningen ska lämna svar på detta till nästa nämndssammanträde. 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 30 april 2019.     

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 65 Dnr SN 2019/000020  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
Socialnämnden 2019 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:4.     

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslutet godkänns.  

_____ 

 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(13) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-05-08  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr SN 2019/000055  

Val av kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställt en lista över de olika verksamheterna som 

ledamöterna i nämnden kan välja mellan som kontaktpolitikerområden. 

Efter diskussion färdigställer ordförande listan utifrån både majoritetens och 

oppositionens önskemål. 

Ordförande frågar nämnden om de kan anta föreslagen lista och finner att 

nämnden beslutar detsamma.  

Beslutsunderlag 

Lista över kontaktpolitikerområden, daterad den 30 april 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Föreslagen lista över kontaktpolitiker för socialnämnden antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Socialnämndens ledamöter och ersättare 

Omsorgschef 

Socialchef 
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§ 67 Dnr SN 2019/000056  

Motion av Eric Rosenlund (SD) - Erbjuda gemensamma 
måltider med lämpliga intervaller för äldre som 
omfattas av kommunens hemtjänst 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen ska erbjuda gemensamma måltider för 

åldringar som omfattas av kommunens hemtjänst, exempelvis att äta 

frånskjutet från lunchrusningen på restauranger eller i skolmatsalar 

alternativt hemma hos äldre som ställer sig positiva till det.        

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 19 mars 2019.   

Kommunfullmäktige ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 

den 25 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 april 2019.     

Förslag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar på att kommunen måste marknadsföra de 

möjligheter som finns till att delta i gemensamma måltider för äldre och på 

så sätt bryta ensamheten inom denna grupp på ett bättre sätt. 

Beslutsgång 

Ordförande hör om socialnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag 

till beslut och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Vidare hör ordförande om socialnämnden kan besluta enligt Eva 

Folkesdotter Paradis förslag och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Socialnämndens beslut 

1. Kommunen ska på ett bättre sätt marknadsföra möjligheterna för äldre att 

delta i sociala aktiviteter, både kommunala och föreningsinitiativ. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning att lunchservering redan erbjuds i 

den kommunala verksamheten och att det därmed finns möjlighet till 

gemensamma måltider. Det finns därutöver andra kommunala, helt eller 

delvis finansierade, sociala insatser som inbjuder de äldre till gemenskap. 

För övrigt står det restauranger fritt att erbjuda pensionärer speciella 

luncherbjudanden enligt motionärens anspråk.         
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_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Kommunikation 
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§ 68 Dnr SN 2019/000057  

Motion av Claus Zaar (SD) - Hemtjänsten behöver få 
lika hög personalkontinuitet som det är i Emmaboda 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att hemtjänsten i Mörbylånga behöver få lika hög 

personalkontinuitet som det är i Emmaboda.       

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 mars 2019.   

Kommunfullmäktigeordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 

den 25 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson (KD) yrkar på: ”Att i verksamhetsplanen göra tillägg till 

verksamhetsmålen för hemtjänsten om ökad personalkontinuitet. Målet ska 

vara en ökad personalkontinuitet. Målet ska kontinuerligt mätas och 

utvärderas.” Förslaget kommer från samtliga partier i oppositionen. 

Beslutsgång 

Ordförande hör om socialnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag 

till beslut och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Ordförande frågar om socialnämnden kan anta Eric Dickssons förslag och 

finner att nämnden bifaller förslaget.  

Socialnämndens beslut 

1. Att i verksamhetsplanen göra tillägg till verksamhetsmålen för 

hemtjänsten om ökad personalkontinuitet. Målet ska vara en ökad 

personalkontinuitet. Målet ska kontinuerligt mätas och utvärderas. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Motionens yrkande besvaras med att hemtjänsten aktivt arbetar för en 

god vård och omsorg, att hänsyn tas till flera parametrar när det kommer 

till verksamhetsplanering och förändringsarbete samt budget för 

äldreomsorgen i stort.        

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Socialchef 
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