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§ 35   

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Annika Henell utses att justera protokollet från dagens möte.  

Ärende 14, boendeplatser inom äldreomsorgen, ska justeras omedelbart. 

Resterande protokoll justeras den 29 april 2020.  

_____ 
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§ 36   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande vill även ta tillfället i akt att tacka Eric Dicksson (KD) för sitt 

engagemang under sin tid som ledamot i socialnämnden. 

Socialnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med undantaget 

att Eva Folkesdotter Paradis (M) önskar återta sin punkt under 

verksamhetsinformation om Växjö-löftet. 

_____ 
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§ 37 Dnr SN 2020/000007  

Meddelanden till socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 14 april 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten. 

_____ 
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§ 38 Dnr SN 2020/000001  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
Socialnämnden 2020 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 20:3. 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 39 Dnr SN 2019/000121  

Ekonomisk uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Den ekonomiska uppföljningen för mars 2020 utgår på grund av flera 

anledningar. Bland annat har omsorgsverksamheten inte haft tillgång till ett 

nödvändigt system vilket har gjort det svårt att få en bra överblick av 

utgifterna inom omsorgen. Lönesystemet har dock indikerat ett positivt 

resultat. Denna bild stämmer dock inte med ekonomiavdelningen som nu 

kommit in som enligt dem visar negativa resultat för äldreomsorgen, 

framförallt hemtjänsten, och resursfördelningssystemet.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande konstaterar att då socialnämnden fortfarande inte fått någon 

budgetuppföljning i år kan nämnden inte ta sitt fulla ekonomiska ansvar. 

Ordförande yrkar därmed att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att skicka 

budgetuppföljningen till och med mars 2020 till nämndens ledamöter 

snarast, redovisa orsakerna till varför budgetuppföljningen inte fungerar i 

nuläget samt presentera en handlingsplan för att åtgärda dessa problem. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar socialnämnden om de kan bifalla förslaget och finner att 

nämnden beslutar detsamma. 

Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att snarast skicka budgetuppföljning till och 

med mars 2020 till Socialnämndens ledamöter. 

2. Förvaltningen får även i uppdrag att redovisa orsaker till var 

budgetuppföljningen inte fungerar samt presentera en handlingsplan. 

Handlingsplanen ska även innehålla en beskrivning av hur förvaltningen 

ska arbeta systematiskt med riskanalyser för att dessa problem inte ska 

uppkomma igen. Redovisningen ska innehålla åtgärder för samtliga delar 

av förvaltningen som är berörd av budgetuppföljningen. En första rapport 

ska ske på socialnämndens sammanträde i maj 2020 och ska därefter ske 

löpande till dess att samtliga åtgärder i handlingsplanen är genomförda.  

 

_____ 
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Expedieras till: 

Ekonomi 

Social omsorg 

För kännedom: 

Kommunchefen 
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§ 40 Dnr SN 2020/000041  

Uppdrag att utreda digitala hjälpmedel (statsbidrag) 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har tagit fram en 

skrivelse gällande digitala hjälpmedel inom äldreomsorgen. Deras ambition 

är att Mörbylånga kommun ska vara väl förberedd för att möta de 

utmaningar inom vården som framtiden för med sig. Däri ligger ett fokus på 

att använda tekniska lösningar för att kunna bibehålla en äldreomsorg med 

hög kvalitet och standard. 

Förvaltningen är väl medvetna om vilka utmaningar som ligger framför dem 

och ber om politikens stöd att införa de åtgärder som krävs för att kunna ge 

brukarna den service de förtjänar. Därför kommer den digitala tillsynen att 

prioriteras och utvecklas. Även om många brukare och anhöriga föredrar den 

mänskliga kontakten så kommer det personliga behovet styra vilken åtgärd 

som är bäst lämpad för individen. E-hälsa kan spela en stor roll i att 

upprätthålla en god ekonomi för kommunen samtidigt som man inte snålar 

på resurserna för brukarna. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, digitalisering inom äldreomsorgen, inkommen den 11 mars 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att förstärka arbetet 

med välfärdsteknik och digitala arbetssätt. Utredningen ska innehålla 

kostnadsförslag. 

2. Utredningen ska redovisas senast på socialnämndens sammanträde i juni 

2020. 

 

_____ 

Expedieras till: 

Social omsorg 
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§ 41 Dnr SN 2019/000135  

Samverkan Socialnämnden och MBAB 

Sammanfattning av ärendet 

Överenskommelse mellan socialnämnden och Mörbylånga Bostad AB 

(MBAB) gällande samverkan för att i ett tidigt skede förebygga vräkning, 

hemlöshet, otrygghet och social utsatthet i boendemiljön. 

Beslutsunderlag 

Samverkansöverenskommelse, registrerad den 29 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 april 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Överenskommelsen om samverkan mellan socialnämnden och MBAB 

antas. 

_____ 
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§ 42 Dnr SN 2020/000030  

Ella-Britt Andersson (S) - Avsägelse av uppdrag som 
representant i Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Sammanfattning av ärendet 

Ella-Britt Andersson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som representant i 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet från och med den 11 februari 2020.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen den 11 februari 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

_____ 
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§ 43 Dnr SN 2020/000031  

Val av representant i Pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet efter Ella-Britt Andersson (S) 

Förslag till beslut på mötet 

Annika Henell (C). 

Socialnämndens beslut 

1. Annika Henell (C) utses till ny representant i Pensionärs- och 

tillgänglighetsrådet från och med den 22 april 2020 till och med 

mandatperiodens utgång.  

_____ 
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(20) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-04-22  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATHIAS 

KARLSSON 

2020-04-29 

16:19:46 

ANNIKA 

HENELL 

2020-04-29 

16:56:45 

   

 

§ 44 Dnr SN 2019/000133  

Ansökan om föreningsbidrag för Concept Delectus för 
år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet har återremitterats med hänvisning att svar saknas på en del frågor, 

vilka har ställts till Concept Delectus.  

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, inkommen den 11 december 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 december 2019. 

Socialnämndens beslut, den 19 februari 2020 § 32. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 april 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Ansökan om föreningsbidrag avslås då det inte finns någon avsatt budget 

till föreningsbidrag i socialnämnden, föreningen inte har några aktiva 

medlemmar från Mörbylånga kommun samt att de inte kunnat förklara 

sin budgetminskning. 

_____ 
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§ 45 Dnr SN 2019/000125  

Kvinnojouren Kalmar - Ansökan om verksamhetsbidrag 
2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kvinnojouren Kalmar inkommer med en ansökan om verksamhetsbidrag för 

2020. Ansökan är uppdelad på dels bidrag för lön på 41 359 kronor och dels 

på verksamhetsbidrag på 79 970 kronor, totalt 121 329 kronor. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2017. 

Kvinnojourens verksamhetsberättelse 2018, inkommen den 6 maj 2019.       

Ansökan om bidrag, inkommen den 15 november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 mars 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Bifall i enlighet med tidigare beslut i Kommunfullmäktige från den 28 

november 2017. 30 000 kronor i verksamhetsbidrag inklusive bidrag till 

lön tillfaller Kvinnojouren Kalmar för 2020, pengarna ryms inom budget. 

Inför år 2021 uppdras nämnden att besluta ifall ett nytt avtal ska tecknas 

med Kvinnojouren Kalmar, om bidragets storlek ska kvarstå eller om 

stöd framåt ska ske inom den egna verksamheten. 

_____ 
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§ 46 Dnr SN 2020/000052  

Arbetsmiljöarbete 2019 uppföljning och analys av 
skyddsronder och sjukfrånvaro 

Sammanfattning av ärendet 

Årlig uppföljning och analys utav skyddsronder, genomgång av sjukfrånvaro 

och förslag på förebyggande åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmiljöarbete 2019 uppföljning och analys av skyddsronder och 

sjukfrånvaro, inlämnad den 9 april 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 april 2020. 

Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningens redovisning utav arbetsmiljön för 2019 med uppföljning 

och analys antas. 

_____ 
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§ 47 Dnr SN 2020/000040  

Motion av Eric Dicksson (KD) - Stärkt samarbete för 
bättre missbruksvård 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun påbörjar samtal med Region 

Kalmar Län i syfte att påbörja ett gemensamt arbete för stärkt vård vid 

samsjuklighet samt att en gemensam rutin eller liknande för samarbete kring 

människor med samsjuklighet tas fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 mars 2020.  

Motion, inkommen den 19 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet. 

Eric Dicksson (KD) yrkar bifall till motionen.  

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Eric Dickssons (KD) och Eva Folkesdotter Paradis (M) 

yrkande mot förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden bifaller 

förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 

1. Motionärens två förslag på åtgärder för stärkt samarbete för bättre 

missbruksvård besvaras med att arbetet redan pågår genom kommunens 

medverkan och arbete i länsgemensam ledning i samverkan. 

Reservation 

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

beslutet. 

_____ 

Expedieras till:  

Kommunstyrelsen 

Ajournering 

Mötet ajourneras mellan klockan 10:10-10:30 
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§ 48 Dnr SN 2019/000105  

Boendeplatser äldreomsorg 

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att beslutet som fattas har bred politisk enighet och 

därmed förutsättningar att ligga fast över tid, har majoriteten i samverkan 

med moderaterna givit ett nytt uppdrag till förvaltningen angående ökat antal 

platser i särskilt boende. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag daterad 9 april 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande har omformulerat förslaget till beslut och yrkar på att det 

reviderade förslaget till beslut antas. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar socialnämnden om de kan bifalla ordförandes förslag och 

finner att nämnden beslutar detsamma.  

Socialnämndens beslut 

1. Kommunfullmäktiges beslut från 24 februari 2020, § 15 upphävs. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag, en 

utvärderingsmodell samt genomföra upphandlingen enligt lagen (2016:1145) 

om offentlig upphandling, LOU, för upphandling av en hyresvärd. 

3. En politisk arbetsgrupp bildas för att fatta de löpande politiska beslut som 

krävs under upphandling, projektering och under uppförandet av det 

särskilda boendet. Som representanter i den politiska arbetsgruppen utses 

kommunstyrelsens presidium; Matilda Wärenfalk (S), Anna-Kajsa Arnesson 

(C), Henrik Yngvesson (M) och socialnämnden presidium; Mathias Karlsson 

(S) och Eva Folkesdotter Paradis (M). Den politiska arbetsgruppen är 

beslutsmässiga när minst tre ledamöter deltar.      

4. Anbudsunderlaget ska ställas för beslut i kommunstyrelsen. 

_____ 

 

 

 

Paragrafen är omedelbart justerad. 
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§ 49 Dnr SN 2020/000027  

Remiss - Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i 
svenska för rätt till försörjningsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag att införa ett tillägg i 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) om att 

den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska för att anses stå 

till arbetsmarknadens förfogande, en s.k. språkplikt. Syftet är att tydliggöra 

vikten av att den enskilde deltar i språkutbildning eftersom det förbättrar 

möjligheten till arbete och etablering i Sverige. 

Enligt vad som föreslås utgör tillägget ett förtydligande av begreppet ”Att stå 

till arbetsmarknadens förfogande”. Språkkunskaper är viktiga ur både 

integrationsperspektiv och försörjningsperspektiv. Att stå till 

arbetsmarknadens förfogande är redan idag ett krav vid berättigande om 

försörjningsstöd och den enskildes rätt till bistånd sker utifrån individuell 

situation. Förslaget ändrar inte kraven utan tydliggör dem och uttrycker dem 

i klartext. 

Förvaltningen i Mörbylånga kommun ställer sig bakom förslaget om att 

införa s.k. språkplikt, ett tillägg i 4 kap 1 § SoL gällande deltagande i 

grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd. 
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§ 50 Dnr SN 2020/000047  

Verksamhetsinformation  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsinformation har lämnats till ledamöterna skriftligt.  

Information om Corona 

I utskickad information till ledamöter framgår det att det inte finns några 

bekräftade smittade i verksamheterna för närvarande. Smittskyddsutrustning 

finns i tillräcklig mängd och mer är beställd. Viss oro finns bland personalen 

och därför genomförs utbildningar digitalt om hanteringen av sjuka. 

Överenskommelse har gjorts muntligen med Borgholms socialchef om 

ömsesidig assistans vid behov. 

Heltidsresan  

Hela äldreomsorgen är nu inne i Heltidsresan. 

Vårdkön  

Demens: nio personer varav sju har eget boende, två bor på korttidsboende. 

Omvårdnad: två personer, en bor på korttid (15/4) en har eget boende. 

Demens Äppelvägen: 10 personer varav fyra bor på annat särskilt boende, 

fem bor i eget boende, en bor på korttidsboende. 

Omvårdnad Äppelvägen: 11 personer i kö varav sju bor på annat särskilt 

boende, en har eget boende och en bor på korttidsboende. 

Information om försörjningsstöd  

Malin Furberg informerar om hur arbetet med försörjningsstöd fortgår i 

kommunen samt statistik. 
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