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§ 69   

Val av justerare     

Socialnämndens beslut 

1. Eric Dicksson (KD) utses att justera dagens protokoll. Datum för 

justering fastställs till torsdag den 20 juni 2019 på kommunkontoret i 

Mörbylånga.  

_____ 
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§ 70   

Godkännande av dagordning    

Socialnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med ändringen 

att ärende 9, Socialnämndens delegeringsordning 2019 rev. 1, utgår.  

Eva Folkesdotter Paradis (M) önskar föra en diskussion angående öppna 

sammanträden med socialnämnden samt alternativa mötesplatser för 

nämnden.  

_____ 

 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(14) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-06-12  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr SN 2019/000081  

Delårsrapport 1 för perioden 2019-01-01--2019-04-30 - 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar en uppdragsredovisning samt en delårsrapport för 

Tertial 1, med en ekonomisk uppföljning och prognos för resultat vid årets 

slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 för perioden den 1 januari 2019 till den 30 april 2019. 

Uppdragsredovisning efter april 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019.  

Förslag till beslut på mötet  

Eric Dicksson (KD) yrkar på att socialnämnden äskar om utökad budget för 

att klara budgeten för 2019. Eva Folkesdotter Paradis (M) och Ingela 

Fredriksson (M) yrkar på bifall till Eric Dickssons förslag.  

Ordförande föreslår att kommunstyrelsen och budget- och 

uppföljningsuppskottet får information angående budgetunderskottet samt att 

socialnämnden saknar möjligheter för att minska det. 

Ella-Britt Andersson (S) föreslår att nämnden ajournerar sig innan beslut. 

Ajournering  

Sammanträdet ajourneras klockan 09.55 – 10.05. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Eric Dickssons förslag mot ordförandes förslag och finner 

att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.  

Socialnämndens beslut 

1. Kommunstyrelsen och budget- och uppföljningsuppskottet informeras 

om socialnämndens budgetunderskott samt att nämnden saknar möjlighet 

att minska det. 

2. Delårsrapport 1 för perioden den 1 januari 2019 till den 30 april 2019 

med tillhörande uppdragsrapport efter april, godkänns.   

Reservation 

Eva Folkesdotter Paradis (M) och Ingela Fredriksson (M) reserverar sig.  
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Eric Dicksson (KD) reserverar sig skriftligen till förmån för eget förslag: 

”Socialförvaltningens ekonomiska situation är djupt oroande. Helt klart 

framgår att socialförvaltningen är felbudgeterad, dess budgetram borde 

utökas. De förslag som framkommer för att nå en budget i balans går helt 

emot Kristdemokraternas mål för kommunen som är en stärkt 

kärnverksamhet med stort fokus på kvalité. Personal är i princip alltid den 

största kostnaden inom vård- och omsorg men måste också få vara det. Att 

minska personalkostnaderna för att uppnå en budget i balans är fel väg att gå. 

Vi anser istället att socialnämnden bör äska om mer pengar för att kunna 

bibehålla befintlig personaltäthet för att inte äventyra kvaliteten av den 

omsorg som bedrivs.” 

Anteckning 

Berne klysing (L) och Jeanette Lindh (KD) ber att få antecknat i protokollet 

att de stödjer Eric Dickssons (KD) förslag. 

_____ 
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§ 72 Dnr SN 2019/000020  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
Socialnämnden 2019     

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:5 

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.  

_____ 
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§ 73 Dnr SN 2019/000030  

Meddelanden till socialnämnden      

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 5 juni 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 74 Dnr SN 2019/000040  

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen 
för vård och omsorg     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 maj 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen i rapporten.  

_____ 
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§ 75 Dnr SN 2019/000043  

Rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en förändring av stadsbidrag, som tidigare var riktade bidrag till idag 

generella bidrag, innebär att kommuner nu själva kan prioritera hur dessa 

medel ska användas. SKL (Sveriges kommuner och landsting) yrkar nu på 

fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten och 

den kommunala hälso- och sjukvården.  

Beslutsunderlag 

Meddelande från SKLs styrelse inkommen den 18 december 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Anta SKLs rekommendation om att gemensamt finansiera viktiga 

förutsättningar för att arbeta evidensbaserat. Kostnaden fördelas utifrån 

SKLs beräkningsmodell för medlemsavgift, baserad på 

befolkningsmängd, bekostad med statliga bidrag.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

SKL (Registrator@skl.se, ärendenummer 18/00295)  
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§ 76 Dnr SN 2019/000062  

Uppdrag - Kortsiktig äldreomsorgsplan 

Sammanfattning av ärendet 

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 och för närvarande är det 

ca 20 personer som väntar på boendeplats. 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.  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från Socialnämnden den 3 april 2019, § 54.  

Tjänsteskrivelse, daterad 20 maj 2019.  

Förslag till beslut på mötet  

Eric Dicksson (KD) yrkar på följande tillägg: "upphandling av fristående 

utförare av särskilt boende inom äldreomsorgen ska ske enligt lagen om 

offentlig upphandling (LOU)." 

Beslutsgång 

Ordförande hör med nämnden om de kan bifalla Eric Dickssons 

tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Upphandling av fristående utförare av särskilt boende inom 

äldreomsorgen ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Socialnämndens beslut 

1. Avstå ombyggnad av Älvan. Förvaltningen får i uppdrag att analysera 

möjligheten att omvandla x antal korttidsplatser till särskilda 

boendeplatser och återkomma till Socialnämnden i augusti.  

____ 
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Expedieras till: 

Social omsorg 

Kommunstyrelsen 
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§ 77   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdkön 

Det står för närvarande 11 personer i kö till omvårdnad varav fyra bor på 

korttidsboende, fem har eget boende, en person bor på särskilt boende och en 

söker från annan kommun. 

Det står 6 personer i kö till demens varav tre bor på korttidsboende och tre 

har eget boende. 

I kö till Äpplet omvårdnad står det 18 personer varav 10 bor på särskilt 

boende, fyra har eget boende, tre bor på korttidsboende och en har annat 

boende. 

Till Äpplet demens står det för närvarande fyra personer i kö varav tre bor på 

särskilt boende och en person har eget boende. 

Malin Furberg informerar om situationen på korttidsboenden hur vårdkön ser 

ut när brukarna tackar nej. 

Heltidsresan 

Nämnden anser att frågan har diskuterats tillräckligt under punkten 3.  

Sjuksköterskornas situation, Marion Rasmussen Nilsson (klockan 11.15) 

Marion Rasmussen Nilsson informerar om sommarsituationen för 

sjuksköterskorna och svårigheten att få tag i vikarier.  

Familjerätt och familjehemsvård 

Familjehemsvården: Malin Furberg informerar om hur man kan förbättra 

samverkan i länet inom detta område då det finns behov att utöka 

samarbetet. 

Familjerätt: Ett utarbetat förslag finns där samarbetskommunerna ska ha 

olika värdkommuner, Mörbylånga och Borgholm får då Kalmar som 

värdkommun. Socialnämnden i respektive kommun har kvar huvudansvaret 

men Kalmar sköter själva utförandet. 

Läget i sommar 

Ann-Katrin Ståhl informerar om läget inför sommaren med personal etc.  
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KRAMI 

Malin Furberg meddelar att det blivit ändrade förutsättningar gällande 

KRAMI då arbetsförmedlingen och kriminalvården anser att underlaget från 

kommunerna är för litet och att de därför drar sig ur samarbetet. 

Inköpsteamet 

Ann-Katrin Ståhl informerar om ökad effektivisering inom inköpsteamet. 

Brukarna uppfattas som nöjda. 

Nattpatrullen 

Pernilla Ekholm Slottner informerar om de senaste utvecklingarna inom 

nattpatrullen. Ann-Katrin Ståhl påpekar att det finns brister i 

resursfördelningssystemet då tilldelningen av resurser för nattpatrullen inte 

stämmer med verkligheten. 

Öppet möte samt möte på annan ort: 

Eva Folkesdotter tar upp möjligheten att socialnämnden anordnar ett öppet 

möte för allmänheten samt eventuellt har en annan möteslokal än i 

kommunhuset för ett eller flera möten. Frågorna hänskjuts till 

socialnämndens presidium.      

_____ 
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