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§ 78   

Val av justerare    

Socialnämndens beslut 

1. Lena Jönsson utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 79   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande frågar om utskickad kallelse kan godkännas som dagordning för 

mötet med tillägget att § 76 från tidigare nämndsmöte den 12 juni tas upp 

igen för diskussion, specifikt då Eric Dickssons (KD) yrkande.  

Eric Dicksson (KD) begär ajournering. Nämnden ajourneras mellan klockan 

09:10 - 09:20. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om § 76 kan tas upp på detta möte och finner att nämnden 

bifaller förslaget. 

Eric Dicksson (KD) begär votering. Följande voteringsproposition godkänns: 

Ja-röst för att bifalla förslaget 

Nej-röst för att avslå förslaget 

Omröstningsresultat 

Ja  Nej      Avstår 

Gunilla Karlsson (C) Eric Dicksson (KD)    Eric Rosenlund (SD) 

Annika Henell (C) Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Lena Jönsson (S) Ingela Fredriksson (M)  

Anders Wassbäck (S)  

Ella-Britt Andersson (S)    

5 Ja-röster, 3 Nej-röster och 1 avstår     

Socialnämndens beslut 

1. Ärende 8, § 76, från socialnämndens möte den 12 juni 2019, tas åter upp 

på dagordningen för beslut som ärende 14. Utskickad kallelse godkänns i 

övrigt som dagordning för mötet.  

Reservation 

Eric Dicksson (KD) och Eva Folkesdotter Paradis (M) reserverar sig. 

_____ 
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§ 80 Dnr SN 2019/000020  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
Socialnämnden 2019 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:6. 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 

 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(19) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-14  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr SN 2019/000030  

Meddelanden till socialnämnden     

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 7 augusti 2019. 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 82 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 tre månader) till 

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

(IVO). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 juli 2019. 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen i rapporten.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Pernilla Jacobsson 
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§ 83 Dnr SN 2019/000085  

Budget 2020 - Konsekvenser av preliminära 
budgetramar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 om nämndernas preliminära 

budgetramar. I samband med beslutet uppdrogs till nämnderna att genomföra 

konsekvensanalyser av den preliminära budgetramen samt återkomma med 

förslag på åtgärder för att nå resultat som motsvarar 1% av skatteintäkterna 

och generella bidrag.  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från kommunfullmäktige från den 17 juni 2019, § 130. 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 juni 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande yrkar på att en ändring i förslag till beslut görs så att ”godkänns 

och” tas bort. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt ändringsyrkandet 

och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Socialnämndens beslut 

1. Konsekvensbeskrivning av de preliminära budgetramarna för 2020 

överlämnas till budgetberedningen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Social omsorg 

Budgetberedning 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(19) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-14  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr SN 2019/000091  

Investeringsbudget (preliminär) 

Sammanfattning av ärendet 

Inför budget 2020 äskar Social omsorg om investeringsbudget på 1 500 tkr. 

Social omsorg är en stor verksamhet och investeringsbudgeten ska täcka 

behovet av inventarier, systemutveckling- E-hälsa samt 

arbetsmiljöförbättringar.  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från kommunfullmäktige efter den 17 juni 2019. 

Arbetsdokument investeringsbudget, daterad 8 maj 2019.  

Tjänsteskrivelse daterad den 2 juli 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande yrkar på att en ändring i förslag till beslut görs så att ”godkänns 

och” tas bort. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta enligt ändringsyrkandet 

och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Socialnämndens beslut 

1. Preliminär investeringsbudget 2020 överlämnas till budgetberedningen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Social omsorg 

Budgetberedning 
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§ 85 Dnr SN 2019/000090  

Åtgärder för att hamna i budget i balans 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för Social omsorg visar på ett underskott på 6,6 mkr vid 

delårsbokslutet från den 1 januari 2019 till den 30 april 2019. Åtgärder för 

att komma i budgetbalans redovisades i delårsrapporten.  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från kommunfullmäktige efter den 17 juni 2019, § 129. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 juli 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson (KD) yrkar följande: ”Att kommunstyrelsen tillskjuter de 

medel för att täcka socialnämndens underskott 2019.”  

Ajournering mellan klockan 10:11 – 10:27. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Eric Dickssons 

ändringsyrkande och finner att nämnden avslår förslaget. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för att avslå yrkandet 

Nej-röst för att bifalla yrkandet 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Gunilla Karlsson (C)  Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Ella-Britt Andersson (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Annika Henell (C)  Eric Rosenlund (SD) 

Lena Jönsson (S)  Eric Dicksson (KD) 

Anders Wassbäck (V) 

5 Ja-röster och 4 Nej-röster 

Socialnämndens beslut 

1. Informera kommunstyrelsen om socialnämndens budgetunderskott samt 

konsekvenserna för att uppnå budget i balans.  
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Reservation 

Eric Dicksson (KD) och Eva Folkesdotter Paradis (M) reserverar sig till 

förmån för Eric Dickssons förslag. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Social Omsorg 

Kommunstyrelsen 
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§ 86 Dnr SN 2019/000084  

Arbetsordning för pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Sammanfattning av ärendet 

I den nya politiska organisationen gjordes en sammanslagning utav 

pensionärsråd och tillgänglighetsråd efter beslut i socialnämnden. Frågan om 

arbetsordning för rådet har genom dialog förts i rådet med ett förslag och en 

nu reviderad upplaga.  

Beslutsunderlag 

Beslut från socialnämnden, § 44, från den 6 mars 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 juni 2019.  

Arbetsordning för pensionärs- och tillgänglighetsrådet, daterad den 20 juni 

2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Förslaget till arbetsordning för pensionärs- och tillgänglighetsrådet antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Social omsorg 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(19) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-14  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr SN 2019/000086  

Information om att regeringen tagit beslut att utbetala 
ersättning för att stärka kommunernas möjlighet att låta 
ensamkommande unga bo kvar under asylprocessen 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har beslutat att en ersättning ska betalas ut för att stärka 

kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocessen bo 

kvar i den kommun där de vistas.  

Beslutsunderlag 

Missiv om tillfälligt stöd, inkommen den 24 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juni 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. För att stärka kommunens möjligheter att låta ensamkommande 

ungdomar bo kvar under asylprocessen tilldelas ersättningen från 

Migrationsverket socialnämndens budget.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Social omsorg 
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§ 88 Dnr SN 2019/000083  

Informationshanteringsplan för Social omsorg - Individ- 
och familjeomsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande dokumenthanteringsplan antogs av socialnämnden den 28 oktober 

2009 och började gälla 1 januari 2010. Med anledning av att 

organisationsförändringar skett sedan dess är dokumenthanteringsplanen, 

som fortsättningsvis går under benämningen Informationshanteringsplan, 

inaktuell. Informationshanteringsplanen ska utgöra ett stöd vid hanteringen 

av de allmänna handlingar som hanteras inom Individ- och familjeomsorgen. 

Den ska ge en överblick över vilka allmänna handlingar som finns och hur 

dessa ska registreras, sorteras, förvaras, samt bevaras eller gallras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 augusti 2019. 

Informationshanteringsplan för socialnämnden/social omsorg/individ och 

familjeomsorgen, daterad den 11 juni 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Informationshanteringsplanen för socialnämnden/social omsorg/individ 

och familjeomsorgen antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Registrator 

Malin Furberg  
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§ 89 Dnr SN 2019/000062  

Uppdrag - Kortsiktig äldreomsorgsplan 

Sammanfattning av ärende 
Antalet äldre i kommunen ökar och därmed behovet av särskilda boendeplatser. 

Idag har kommunen totalt 132 platser fördelat på 4 boenden. Vi har sedan flera 

år tillbaka kö till särskilt boende. På socialnämnden den 3 april fick socialchefen 

uppdraget att ta fram en kortsiktig plan som kan tillgodose behovet av särskilda 

boendeplatser och inventera möjligheten att utöka antalet platser. Socialchefen 

utredde möjligheten att bygga om Älvans lokaler till korttidsplatser. På 

socialnämnden den 12 juni redovisades uppdraget och beslut togs att avstå 

ombyggnation. Förvaltningen fick i stället uppdrag att analysera möjligheten att 

omvandla ett antal korttidsplatser till särskilda boendeplatser och återkomma till 

socialnämnden i augusti. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 

följande kommentar: ”Majoriteten har lämnat oss i en situation där vi tyvärr 

inte har andra alternativ än att acceptera en ombildning av korttidsplatser till 

permanenta platser. Vi anser inte att detta är en optimal lösning. En 

långsiktighet behövs för att klara äldreomsorgen nu och på sikt. Vårt 

alternativ var LOV som röstades ned och senare upphandling enligt LOU 

som också röstats ned. Kortsiktiga förhastade lösningar riskerar att få 

negativa konsekvenser som vi idag inte kan se. Vi efterfrågar långsiktighet.” 

Socialnämndens beslut 

1. Omvandla 7 korttidsplatser till särskilt boende omvårdnad, under hösten 

2019.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Socialchef 
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§ 90   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

 Heltidsresan: deluppföljning. 

Josefine Bengtsson informerar om läget med projektet Heltidsresan och de 

ekonomiska följderna som blivit. I nuläget går det bra med piloten och de 

flesta medarbetare är nöjda när det väl är genomfört.  

Sommaren.  

Ann-Katrin Ståhl informerar hur det har gått med verksamheten under 

sommaren med sjukdomar, vikarier m.m. Lugnare än väntad sommar.  

Vårdkön 

Omvårdnad: 8 personer i kö varav 6 har eget boende, en söker från annan 

kommun och en bor i särskilt boende. 

Demens: 8 personer står i kö varav tre har eget boende och 5 bor på 

korttidsboende. 

Äpplet omvårdnad: 18 personer i kö varav 5 har eget boende, 9 bor på 

särskilt boende, 3 bor på korttidsboende och en söker från annan kommun. 

Äpplet demens: 6 personer i kö varav 2 bor på korttid, 1 bor i eget boende 

och tre bor på särskilt boende. 

Gertrude care: indraget tillstånd.  

Ann-Katrin Ståhl informerar. 

Översyn av hyressättning 

Då det gamla systemet var förlegat och ineffektivt infördes en ny modell 

med hyrorna för ett år sen. Hyrorna hade inte höjts sedan 2005 då de låg kvar 

på Pensionsmyndighetens ”hyrestak” för bostadstillägg. Nu behöver 

hyresmodellen revideras igen för en mer rättvis hyressättning och en årlig 

uppräkning med procentsats. 

Nattpatrullen 

Pernilla Ekholm Slottner går igenom hur situationen har varit under 

sommaren. Uppföljning av Nattpatrullen har gjorts med en risk- och 

konsekvensanalys. 

Hantering av kommunens bilar 

Klagomål från medborgare om att de anställda framför kommunens fordon 

oansvarigt genom att köra över hastighetsbegränsningen. Gäller inte alltid 

hemtjänsten utan det är hela i verksamheten som använder kommunens bilar 

i tjänsten. Nämnden anser att enhetscheferna bör tala med sina medarbetare 
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om vikten att följa hastighetsbegränsningarna då de representerar 

kommunen. 

Delegation Sydostjouren 

Ann-Katrin Ståhl informerar att det behövs en delegeringsordning specifikt 

för Sydostjouren så att handläggarna får mandat att fatta beslut. Delegation i 

nivå med verksamhetsområdeschef inom ramen för individ- och 

familjeomsorgens verksamhet.  

Inköpsteamet 

Pernilla Ekholm Slottner meddelar att arbetet går framåt men att det släpar 

på vissa ställen då brukare inte vill ha konto.  

Kontaktpolitiker 

Eva Folkesdotter Paradis efterfrågar listan på vem som har vilka områden. 

Föregående protokoll 

Eva Folkesdotter Paradis har en fråga angående föregående protokoll.         

_____ 
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§ 91 Dnr SN 2019/000062  

Uppdrag - kortsiktig äldreomsorgsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden beslutar att åter ta upp § 76, Uppdrag – kortsiktig 

äldreomsorgsplan, specifikt beslutet gällande lagen om offentlig upphandling 

(LOU).  

Eric Dicksson (KD) yrkade på föregående nämndsmöte följande: 

”Upphandling av fristående utförare av särskilt boende inom äldreomsorgen 

ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).” 

Nämnden beslutade därefter enhälligt att bifalla Eric Dickssons yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer nu frågan på nytt om nämnden ska avslå eller bifalla 

yrkandet och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för att avslå yrkandet 

Nej- röst för att bifalla yrkandet 

Omröstningsresultat 

Ja    Nej  

Gunilla Karlsson (C)  Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Ella-Britt Andersson (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Annika Henell (C)  Eric Rosenlund (SD) 

Lena Jönsson (S)  Eric Dicksson (KD) 

Anders Wassbäck (S) 

5 Ja-röster och 4 Nej-röster 

Socialnämndens beslut 

1. Beslut från socialnämndens möte den 12 juni 2019, § 76, gällande 

införande av LOU, upphävs.  

Reservation 

Eva Folkesdotter Paradis (M) Ingela Fredriksson (M)  

och Eric Dicksson (KD) reserverar sig skriftligen: 

”Bristen på äldreomsorgsplatser i Mörbylånga kommun är stor och kommer i 

framtiden bli än större. Mörbylånga kommun har inte ekonomiska 

förutsättningar för att bygga ett nytt äldreboende i egen regi där av är 
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upphandling enligt LOU avgörande. En enig socialnämnd tog den 12/6 

beslut om att upphandla enligt LOU. Ett beslut som skulle lyftas på 

kommunstyrelsen den 13/8 men här följdes inte normal ärendehantering och 

ärendet lyftes inte. Trots att beslutet den 12/6 togs av en enig nämnd valde 

ordförande att åter lyfta ärenden vid mötet den 14/8. Att upphandla enligt 

LOU avslogs vid mötet och beslutet är där med ändrat. Vi från den samlade 

oppositionen ställer oss djupt tveksamma till hanteringen av detta ärende och 

anser att hanteringen är odemokratisk.” 

_____ 
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