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§ 48   

Val av justerare    

Socialnämndens beslut 

1. Jerker Nilsson (S) utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 49   

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med ändringen 

att informationsärendet med Fredrik Lilja och demensteamet utgår.  

_____ 
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§ 50   

Informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Helgtjänster 

Pernilla Ekholm Slottner informerar om situationen med Heltidsresan då 

vården nu är överbemannad vissa tider och underbemannad andra tider. Det 

finns inga helgpass över så som det ser ut just nu och lösningen blir då en 

helgtjänst där man jobbar 3 av 4 helger och sänker veckoarbetstiden till 30 

timmar. Detta kommer att kosta ca 90 000 – 95 000 kronor per tjänst men 

annars blir förlusten 150 000 kronor (sparar 60 000 kronor).  

Utanförskap digitalisering 

Ann-Katrin Stål informerar om projekt med Telia och Region Kalmar län om 

att öka digitaliseringen bland äldre och minska det digitala utanförskapet. 

Inbjudan kommer att gå ut till alla medborgare över 65 år. Det kommer att 

organiseras tre tillfällen där bland andra Telia och banken kommer att 

informera om digitala förbättringar. Det kommer även att finnas mentorer i 

form av elever från åk 9 som hjälper till. Olika verksamheter från kommunen 

kommer att representeras.  

Nära vård 

Ann-Katrin Ståhl informerar om ett koncept som heter ”god och nära vård” 

som handlar om att skjuta över en del av sjukhusvården till primärvården. 

Borgholm har haft bra framgångar med sitt koncept "hemsjukhus". 

Framförallt geriatriken är aktuell för det projektet då den målgruppen är 

särskilt utsatt.       

_____ 
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§ 51   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning  

Karin Friberg informerar om budgetprognosen i februari 2019. Kostnaden 

för heltidsresan kommer i mars månad. Förvaltningen hoppas på en 

besparing på natthemtjänsten tack vare omorganisationen. Flera av 

personalen på HVB Älvan har varslats då inga fler ensamkommande 

kommer att bo där från och med den 1 maj 2019.  

Vårdkön 

Omvårdnad: 11 personer i kö varav sex bor i eget boende, fyra bor på 

korttidsboende och en söker från annan kommun. 

Demens: åtta personer i kö varav tre har eget boende, fyra bor på 

korttidsboende och en söker från annan kommun. 

Äpplet: 19 personer i kö varav 9 har eget boende, tre bor på korttidsboende, 

sex bor på särskilda boenden och en söker från annan kommun. 

Äpplet demens: två personer i kö varav en bor i eget boende och en söker 

från annan kommun. 

Nämnden önskar veta till nästa möte hur länge patienterna ligger på 

korttidsboendena i genomsnitt innan de får plats på ett särskilt boende? 

(Eller får åka hem?)  

Heltidsresan 

Förvaltningen har haft rådslag med representanter från samtliga 

verksamheter, främst fackrepresentanter. Det är mycket diskussioner och oro 

om schemaläggning för närvarande.   

Äldreveckan 

Ann-Katrin Ståhl informerar om planen för äldreveckan. V 21, programmet 

är inte klart ännu.       

_____ 
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§ 52 Dnr 2019/000030  

Meddelanden till socialnämnden  

Sammanfattning av ärendet 

Rapport daterad den 27 mars 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 53 Dnr 2019/000020  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:3.      

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslutet godkänns.  

_____ 
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§ 54 Dnr 2019/000053  

Instruktion till Äldreomsorgsplanen 

Sammanfattning av ärendet 

Majoriteten i socialnämnden har tagit fram ett förslag på instruktion till 

Äldreomsorgsplan som ska antas av nämnden i sin helhet.  

Beslutsunderlag 

Instruktion för Äldreomsorgsplan, inkommen den 1 april 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson yrkar tillägg till instruktionen: ”Att upphandlingen av 

fristående utförare av särskilt boende inom äldreomsorgen ska påbörjas 

snarast och ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).”  

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om majoritetens förslag kan antas och finner att 

nämnden antar förslaget. 

Ordförande frågar om nämnden bifaller Eric Dickssons tilläggsyrkande och 

finner att nämnden avslår förslaget. 

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns: 

Ja-röst för att avslå förslaget 

Nej-röst för att bifalla förslaget 

Omröstningsresultat 

Ja Nej 

Gunilla Karlsson (C)  Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Annika Henell (C) Jeanette Lindh (KD) 

Mathias Karlsson (S) Eric Rosenlund (SD) 

Jerker Nilsson (S) Eric Dicksson (KD) 

Monika Löfvin Rosén (C)  

5 Ja-röster och 4 Nej-röster. 
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Socialnämndens beslut 

1. Utredning på kort sikt – leverera så många platser som behövs inom ett 

år för att säkra dagens behov och undvika viten. Utredningsuppdraget 

ska vara klart senast till Socialnämndens junisammanträde 2019. 

2. Långsikt äldreomsorgsplan med sikte på 2030 – en omfattande utredning 

i dialog med berörda medborgare och organisationer. Behoven både 

inom hemtjänst och särskilda boenden. Exempel på frågor: hur säkra 

antal boendeplatser, kompetensförsörjning, hälso- och sjukvård, äldre 

med funktionsvariation och utrikesfödda, kultur och fritid, 

kollektivtrafik, digitaliseringen. En avrapportering av utredningen ska 

ske på Socialnämndens decembersammanträde 2019. 

Utredningsuppdraget ska vara klart senast till Socialnämndens 

decembersammanträde 2020. 

Reservation 

Eva Folkesdotter Paradis (M), Eric Dicksson (KD), Jeanette Lindh (KD) och 

Eric Rosenlund (SD) reserverar sig skriftligt: 

Den utredning som verksamheten inom vård och omsorg har gjort är 

välformulerad och påtalar tydligt vikten av att kommunen i det snaraste 

planerar för ytterligare ett särskilt boende. På 10 år förväntas behovet av 

platser inom särskilt boende öka med 110 stycken. Kommunens ekonomiska 

situation är också en stor bidragande faktor till att utredningen fokuserat på 

att få in en fristående utförare inom äldreomsorgen. Vi anser inte att 

socialnämnden behöver invänta ett framtagande av en äldreomsorgsplan, 

vilket majoriteten yrkar på. Vi motsätter oss inte upprättandet av en 

äldreomsorgsplan. Det vi vänder oss emot är att majoriteten vill invänta 

äldreomsorgsplanen innan ett eventuellt byggande av ett nytt särskilt boende 

kan påbörjas. Enligt majoritetens tidsplan kommer detta dröja till efter år 

2020. Väntar vi så länge är risken för viten oundviklig. Risken för ökat 

mänskligt lidande är stor och inget vi kan värdera i pengar. Det framgår i 

beslutsunderlaget att planen syftar till att undvika viten men det framgår inte 

hur detta skall undvikas. 

Vi reserverar oss till förmån för eget yrkande:  

Att upphandlingen av fristående utförare av särskilt boende inom 

äldreomsorgen ska påbörjas snarast och ske enligt lagen om offentlig 

upphandling (LOU). 
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Protokollsanteckning 

Berne Klysing (L), ej tjänstgörande ersättare, begär en protokollsanteckning 

och framför att han instämmer i reservationen från M och KD.. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Socialchef 

Omsorgschef 
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§ 55 Dnr 2019/000054  

Riktlinjer för kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens presidium har begärt att riktlinjer för socialnämndens 

kontaktpolitiker ska tas fram med grund i kommunstyrelsens tidigare 

riktlinjer från 2017.  

Socialnämndens beslut 

1. Riktlinjer för kontaktpolitiker antas. 

2. Socialnämndens sekreterare får i uppdrag att anpassa kommunstyrelsens 

riktlinjer efter socialnämndens behov.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Socialnämndens ledamöter och ersättare 
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§ 1  

Socialnämnden utser bland sina ledamöter och ersättare kontaktpolitiker i 

den omfattning som nämnden beslutar inom verksamhetsområdet social 

omsorg. 

§ 2 Syfte 

Syftet med att utse kontaktpolitiker är att ge socialnämnden så bra 

förutsättningar som möjligt att fatta väl underbyggda beslut. Kontakt-

politikerna ska bidra till att socialnämndens kunskaper om de olika 

verksamheterna ökar. Kontaktpolitikerna ska också skaffa sig kunskap om i 

vilken utsträckning målen för verksamheten uppfylls, både ur ett verksam-

hetsperspektiv och ur ett brukar- och medborgarperspektiv. 

En kontaktpolitiker kan aldrig ge direktiv till verksamheten eller själv fatta 

beslut som rör verksamheten.  

§ 3 Uppdraget 

Uppdraget handlar om att som kontaktpolitiker skaffa sig information om 

verksamheten men ibland också om att ge information om vad den politiska 

nivån har beslutat om. Däremot kan man som kontaktpolitiker aldrig lova att 

socialnämnden eller någon annan ska fatta ett visst beslut och därigenom 

föregripa den normala beslutsprocessen. 

Den information som en kontaktpolitiker ska skaffa sig och sedan också 

rapportera till socialnämnden enligt § 4 är främst följande. 

 Hur uppfyller verksamheten målen i verksamhetsplanen? 

 Hur nöjda är de personer som på något sätt kommer i kontakt med 

verksamheten? 

 Vilka framtida övergripande problem eller behov ser man i 

verksamheten? 

Det ligger inte i kontaktpolitikerns uppdrag att diskutera personalfrågor eller 

andra enskilda frågor i verksamheten. Det ligger inte heller i uppdraget att 

delta i verksamhetsplanering eller liknande. Det är alltid ansvariga chefer 

som hanterar sådana frågor. 

§ 4 Genomförande 

Den som är kontaktpolitiker ska på olika sätt ha kontakt med verksamheten 

och med allmänheten i den utsträckning det behövs för att skaffa sig den 

information som beskrivs i § 3. 

Detta kan ske till exempel genom besök i verksamheten, samtal med chefer 

och personal och även med personer som på olika sätt berörs av 

verksamheten. 

Efter varje avslutad besöksperiod enligt § 5 ska kontaktpolitikern lämna en 

skriftlig rapport till socialnämnden. Rapporten lämnas till socialnämndens 

sekreterare för vidare behandling i nämnden. I samband med att den 

skriftliga rapporten behandlas i socialnämnden ska kontaktpolitikern också 

muntligt rapportera om sina slutsatser. Den skriftliga rapporten görs på 

särskild blankett, bilaga 1. 
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Varje kontaktpolitiker ska årligen genomföra en besöksperiod under första 

halvåret och en besöksperiod under andra halvåret. 

§ 5 Förutsättningar 

Varje kontaktpolitiker har rätt till arvode för uppdraget som kontaktpolitiker 

med högst två heldagsarvoden per år och verksamhetsområde, vilket 

motsvarar en arbetsinsats på cirka 8 timmar per heldagsarvode. Dessa åtta 

timmar behöver inte utföras under samma dag utan kan fördelas under flera 

tillfällen. Oavsett hur dessa åtta timmar fördelas under perioden så ska de 

sammanföras till en heldag när begäran om arvode lämnas in. För att arvode 

ska betalas ut krävs att den skriftliga rapporten lämnats till socialnämndens 

sekreterare. 

All planering för besök och samtal i verksamheten ska göras tillsammans 

med berörd chef så att besöken kan ske när det passar bäst för verksamheten. 

Som kontaktpolitiker företräder man socialnämnden och inte sitt parti. 
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§ 56 Dnr 2019/000055  

Val av kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska utse kontaktpolitiker för de olika verksamhetsområdena.      

Socialnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras då listan på verksamhetsområden måste revideras. 

2. En kontaktpolitiker ska utses per område.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – kansli 

Omsorgsförvaltningen 
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§ 57 Dnr 2019/000014 293 

Motion av Ella-Britt Andersson (S ) och Matilda 
Wärenfalk (S) - Rusta äldreomsorgen för att hantera 
värme 

Sammanfattning av ärendet 

”Den gångna sommaren har varit extrem i flera avseenden. Värme, torka och 

vattenbrist har slagit hårt mot flera delar av vårt samhälle. På många av 

kommunens boenden för äldre har temperaturen varit hög och 

luftkonditionering och fläktar har saknats. Det är kommunens ansvar att se 

till att äldreomsorgen är rustad för att hantera värmebölja. Inför kommande 

år måste Mörbylånga kommun höja beredskapen och stå bättre rustad om en 

liknande situation skulle uppkomma. Vi föreslår därför:  

• att kommunen analyserar och utvärderar hur äldreomsorgen hanterade 

sommarens värmebölja,  

• att kommunen inventerar och kompletterar sitt förråd av fläktar, portabel 

luftkonditionering eller annan utrustning som kan vara nödvändig”.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 20 augusti 2018. 

Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterat den 21 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 oktober 2018.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att förvaltningen får i uppdrag att 

utreda kostnaden för att sätta in enskilda kylaggregat i strategiskt 

placerade gemensamma lokaler på alla boenden (även gruppbostad).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 58 Dnr 2019/000015 734 

Medborgarförslag - Behov av luftkonditionering till 
äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Christine Eriksson har reagerat på de gamlas situation på Äppelvägens 

särskilda boende under värmeböljan i somras. Hon har därför lämnat in ett 

förslag på att man kanske kan bygga om det befintliga ventilationssystemet 

så att det även kan kyla.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 oktober 2018.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till förvaltningens fortsatta 

uppdrag att utreda i vilka lokaler man kan placera enskilda kylaggregat i 

verksamheten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 59   

Diskussionsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Älvan  

Ett antal ur personalen har varslats på boendet då inga fler ensamkommande 

kommer att bo där. Nämnden undrar vad som kommer att hända med lokalen 

– i nuläget finns många olika tankar och förslag men inget konkret.  

Utbildning om vräkningar för ordförande och vice ordförande den 9 maj.  

Nämnden godkänner att socialnämndens presidium åker på utbildningen.   

Robotdjur på särskilda boenden. 

Flera robothundar och robotkatter är nu ute på de särskilda boendena med 

väldigt positiva resultat.  

KSRR  

har börjat ta betalt (250 kr) av företagare när de ska lämna avfall så varje 

gång Fixartjänst kör ut åt någon medborgare som inte kan transportera 

avfallet själv måste de betala.      

_____ 
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