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§ 16   

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Eric Dicksson utses att justera protokollet från dagens möte. 

Justeringsdatum fastställs till den 26 februari 2020. Justeringen ska ske 

digitalt. 

_____ 
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§ 17   

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet. 
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§ 18 Dnr SN 2020/000001  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
Socialnämnden 2020 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 20:2. 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 19 Dnr SN 2020/000007  

Meddelanden till socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 12 februari 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten. 

_____ 
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§ 20 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 3 månader) till 

ansvarig nämnd. Rapport skickas även till inspektionen för vård- och omsorg 

(IVO). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 februari 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen i rapporten. 

_____ 
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§ 21 Dnr SN 2020/000009  

Socialnämndens årsrapport 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen inom socialnämnden har tagit fram ett förslag till årsrapport 

för 2019. Rapporten belyser väsentliga händelser samt strategiska 

framtidsfrågor för nämndens verksamheter. Nämndens mål för 2019 följs 

upp och utvärderas. Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras.  

Nämnden påpekar vissa felaktigheter i årsrapporten. Det står bland annat 

under Femårsöversikt fel siffra på ”andel under 80 som bor på särskilt 

boende” samt eventuellt fel siffra på ”Ekonomiskt bistånd, netto”. 

Förvaltningen ska undersöka det och göra nödvändiga redaktionella 

ändringar. 

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2019 Socialnämnden. 

Internkontrollrapport 2019 Socialnämnden. 

Bilaga: Uppdragsredovisning per den 31 december 2019 (Socialnämnden). 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Årsrapport 2019 för Socialnämnden godkänns. 

2. Internkontrollrapport 2019 för Socialnämnden godkänns. 

3. Uppdragsredovisning per den 31 december (Socialnämnden) godkänns. 

_____ 
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§ 22 Dnr SN 2020/000010  

Beslutsattestanter socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Beslutsattestanter socialnämnden, fastställd den 31 januari 2020. 

Delegationsbeslut, daterat den 5 februari 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har mottagit rapporten och lägger den till handlingarna. 

_____ 
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§ 23 Dnr SN 2020/000017  

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Patientsäkerhetsberättelsen för vård och omsorgsverksamheten beskriver 

2019 års resultat, jämförelser gentemot andra samt övergripande mål och 

strategier för kommande år.  

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2019, daterad den 21 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2020.    

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av Patientsäkerhetsberättelsen för 2019 och lägger 

den till handlingarna.  

_____ 
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§ 24 Dnr SN 2020/000013  

Samråd - Detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m fl. 
Sjöbergs hage. Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ingår i samrådskretsen för detaljplanen och ska därmed 

besvara remissen med ett yttrande som rör den egna verksamheten. Yttrande 

görs gällande tillägg i detaljplanen för lokaler, L, samt laddstolpar till elbilar 

på parkeringen.    

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterad den 3 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 februari 2020.  

Socialnämndens beslut 

1. Yttrandet antas.  

_____ 
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§ 25 Dnr SN 2020/000012  

Revidering av socialnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av att kommunstyrelsens arvodesreglemente reviderats, behöver 

ändringar införas i nämndens reglemente. De förändringar som föreslås och 

som berör socialnämnden finns angivna i förslaget till reviderat reglemente 

för socialnämnden.      

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden, daterat den 23 januari 

2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden antas. 

_____ 
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§ 26 Dnr SN 2019/000063  

Uppdrag - Långsiktig äldreomsorgsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Oppositionen (inklusive Liberalerna) har skickat in sin version av en 

strategisk inriktning för Äldreomsorgsplan 2030.  

Louise Kullman informerar om förslag till frågor som kommer att skickas ut 

via enkät till brukare med flera i april. Nämnden föreslår att styrelsen från 

Eken ska vara testgrupp för enkäten. Enkäten kommer att revideras med 

hänsyn till oppositionens förslag och frågan tas upp på nästa presidiemöte 

för att ta fram en portalformulering så att den politiska viljan framgår tydligt. 

Synpunkter på enkäten lämnas till Louise Kullman per e-post. 

_____ 
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§ 27 Dnr SN 2020/000022  

Val av ledamot till sociala utskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Ny ledamot måste väljas till sociala utskottet efter Gunilla Karlsson (C). 

Mathias Karlsson (S) föreslås som ledamot i sociala utskottet. 

Socialnämndens beslut 

1. Mathias Karlsson (S) utses som ledamot i sociala utskottet från och med 

den 19 februari 2020 till och med mandatperiodens utgång. 

_____ 
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§ 28 Dnr SN 2020/000004  

Sociala utskottet - Val av ordförande efter Gunilla 
Karlsson (C) val av ledamot efter Ella-Britt Andersson 
(S) samt val av ersättare 

Sammanfattning av ärendet 

Då Gunilla Karlsson (C) har avsagt sig sina uppdrag i socialnämnden ska 

nämnden nu välja ny ordförande i sociala utskottet. Ella-Britt Andersson (S) 

har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i sociala utskottet varför nämnden 

även måste välja ny ledamot. I samband med detta ska även nya ersättare 

utses. Mathias Karlsson (S) föreslås som ny ordförande i sociala utskottet 

och som ny ledamot föreslås Monika Löfvin Rosén (C).  

Eva Folkesdotter Paradis (M) förblir vice ordförande och Jeanette Lindh 

(KD) förblir ersättare i sociala utskottet. Som nya ersättare föreslås  

Ella-Britt Andersson (S) och Annika Henell (C).    

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 14 januari 2020.  

Socialnämndens beslut 

För tiden 19 februari 2020 – 31 december 2022 består sociala utskottet av 

följande ledamöter och ersättare:  

Ordförande 
Mathias Karlsson (S) 

 

Vice ordförande 
Eva Folkesdotter Paradis (M) 

 

Ledamot  
Monika Löfvin Rosén (C) 

 

2.  Som ersättare i utskottet utses Annika Henell (C) Jeanette Lindh (KD) 

och Ella-Britt Andersson (S).  

_____ 
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§ 29 Dnr SN 2020/000018  

Samverkan kring barn som far illa- Revisionsrapport 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns revisorer har genom PwC granskat socialnämndens 

och utbildningsnämndens samverkan kring barn som far illa. PwC har i sin 

rapport lämnat flera rekommendationer till kommunen. Revisorerna begär ett 

yttrande med åtgärder från kommunen.  

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat den 27 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 januari 2020.     

Socialnämndens beslut 

Yttrandet antas. 

_____ 
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§ 30 Dnr SN 2020/000024  

Policy för samverkan mellan socialtjänst, 
förskola/skola och fritidsgårdar. 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns revisorer har genom PwC granskat socialnämndens 

och utbildningsnämndens samverkan kring barn som far illa. I samband med 

revisionen har en policy för samarbetet mellan socialtjänst, förskola/skola 

och fritidsgårdar tagits fram.   

Beslutsunderlag 

Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och fritidsgårdar, 

daterad den 3 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 januari 2020.     

Socialnämndens beslut 

1. Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och fritidsgårdar 

antas.  

_____ 
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§ 31 Dnr SN 2019/000123  

Länsgemensam familjerätt 

Sammanfattning av ärendet 

Ställningstagande i frågan om Mörbylånga kommun ska gå med i gemensam 

familjerätt tillsammans med kommunerna Kalmar och Borgholm med 

Kalmar som värdkommun  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 januari 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Mörbylånga kommun ansluter inte till gemensam familjerätt tillsammans 

med kommunerna Kalmar och Borgholm med Kalmar som 

värdkommun, med motivering att en kostnadseffektivare organisation 

inte kommer uppnås samt att identifierade risker inte står i proportion till 

de ökade kostnaderna.  

_____ 
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§ 32 Dnr SN 2019/000133  

Ansökan om föreningsbidrag för Concept Delectus för 
år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Concept Delectus ansöker om verksamhetsbidrag för år 2020, föreningens 

huvudsyfte är att stötta gruppen vuxna livsstilskriminella, men de ser även 

att ungdomar och yngre missbrukare som är i behov av stöd har ökat och vill 

därmed utöka sin verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om verksamhetsbidrag, inkommen den 11 december 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 december 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande yrkar på återremiss av ärendet för att få svar på följande frågor:  

I vilken omfattning använder sig våra medborgare av föreningens 

verksamhet? Vad kan föreningen erbjuda Mörbylånga kommun? Ekonomin i 

föreningen överensstämmer inte med ökade ambitioner – vad gäller?  

Finns budget för föreningsstöd som avser vår verksamhet i Socialnämndens 

budget eller någon annanstans i kommunens budget? 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden ska avgöra ärendet idag eller om det 

bör återremitteras till förvaltningen och finner att ärendet återremitteras.  

Socialnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras med hänvisning till att följande frågor måste 

besvaras: 

 I vilken omfattning använder sig våra medborgare av föreningens 

verksamhet? 

 Vad kan föreningen erbjuda Mörbylånga kommun? 

 Ekonomin i föreningen överensstämmer inte med ökade ambitioner – 

vad gäller? 

 Finns budget för föreningsstöd som avser vår verksamhet i 

Socialnämndens budget eller någon annanstans i kommunens 

budget? 
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§ 33 Dnr SN 2020/000011  

Överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska- och 
laboratorietekniska industrin fr. o. m 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att 

godkänna överenskommelsen om samverkansregler. De vill informera om 

beslutet samt rekommendera även kommuner och regioner att anta 

överenskommelsen.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om samverkansregler, inkomna den 13 december 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2020.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade 

hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska- och 

laboratorietekniska industrin fr. o. m 2020 antas med redaktionella 

ändringar. 

_____ 
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§ 34   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

CAN-enkät 

Linn Bergsten Ahrens informerar om årets CAN-enkät samt statistiken över 

tid.  

Vårdkön 

I kö till omvårdnad står för närvarande fyra personer varav två bor i eget 

boende och två bor på korttidsboende. I kö till demens står fyra personer 

varav tre bor på korttidsboende och en bor i eget boende. Till Äpplet 

omvårdnad står för närvarande tio personer i kö varav sex bor på annat 

särskilt boende, tre bor i eget boende och en söker från annan kommun. Till 

Äpplet demens står sju personer i kö varav fem söker från annat särskilt 

boende, en söker från annan kommun och en har eget boende. Fler 

ansökningar om särskilt boende handläggs för närvarande. 

Heltidsresan 

Alla enheter inom Äldreomsorgen förutom Äppelvägen, personalpoolen och 

trygg hemgång är inne i Heltidsresan. Det pågår fortfarande stora 

diskussioner om natten, raster och semesterkvoten på OFV. Frågan om raster 

är dock inte kopplad till Heltidsresan, även om personalen har uppfattat det 

så.  

Hyror och avgifter inom äldreomsorgen 

Då det har framkommit felaktiga uppgifter i pressen gällande hyreshöjningen 

inom äldreomsorgen som beslutades i december förra året har ordförande 

bett om ett förtydligande från avgiftshandläggare. Jens Johansson informerar 

hur förändringen av hyran ser ut och hur den har påverkat de boende. 

KKiK 

Sofi Ludvigsson informerar om den senaste medborgarundersökningen från 

SCB och hur Mörbylånga ligger på Nöjd region index (NRI). 

_____ 
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