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§ 100   

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

1. Ingela Fredriksson utses att justera dagens protokoll. Justeringsdatum 

fastställs till den 21 oktober 2019.  

_____ 
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§ 101   

Godkännande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med tillägget av 

en punkt för att välja en ersättare för ordförande i socialnämnden.  

_____ 
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§ 103 Dnr SN 2019/000020  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
Socialnämnden 2019 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut 19:10.  

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 104 Dnr SN 2019/000030  

Meddelanden till socialnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 1 oktober 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 

 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(13) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-10-09  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr SN 2019/000111  

Redovisning av uppdrag 

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen och nämnderna, daterad 

den 10 september 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden har tagit del av sammanställningen.  

_____ 
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§ 106 Dnr SN 2019/000109  

Internkontroll social omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningsstabens 

verksamhet, ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom dess 

verksamheter. Intern kontrollplan för 2019 är beslutad och kontrollmoment 

ska följas upp.  

Beslutsunderlag 

Kontrollplan uppföljning KS, daterad den 19 september 2019.  

Uppföljning av Internkontroll Social omsorg augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 september 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Rapportering avseende uppföljningen av den interna kontrollplanen 

godkänns.  

_____ 
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§ 107 Dnr SN 2019/000101  

Delårsrapport 2 för perioden 2019-01-01--2019-08-31 - 
Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar en uppdragsredovisning samt en delårsrapport för 

Tertial 2, med en ekonomisk uppföljning och prognos för resultat vid årets 

slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2 för perioden den 1 januari 2019 till den 31 augusti 2019. 

Uppdragsredovisning efter den 31 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Delårsrapport 2 för perioden den 1 januari 2019 till den 31 augusti 2019 

med tillhörande uppdragsrapport efter augusti, godkänns.  

_____ 
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§ 108 Dnr SN 2019/000112  

Sammanträdesplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för år 2020 har tagits fram för beslut.  

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för år 2020.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 september 2019.  

Socialnämndens beslut 

1. Sammanträdesplan 2020 för socialnämnden antas.  

_____ 
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§ 109 Dnr SN 2019/000063  

Uppdrag - Långsiktig äldreomsorgsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen önskar sig en dialog med nämnden kring planeringen av 

uppdraget: de vill veta hur arbetet ska genomföras med den långsiktiga 

planen? Nämnden föreslår att man utför olika undersökningar med brukare, 

potentiella brukare och anhöriga för att utreda deras uppfattning om vården 

samt vad de har för önskemål i framtiden. Förvaltningen bör utreda vad 

deras kärnuppdrag är och vad kommunen gör utöver lagstadgad vård samt 

skapa prioriteringslistor. Förvaltningen ska komma med förslag på hur man 

ska kunna lösa den s.k. eftermiddagsproblematiken där det finns en ojämn 

arbetsbalans på de särskilda boendena då det är mer uppgifter på morgonen 

än eftermiddagen att göra. Det blir problematiskt när valfriheten hos 

brukarna att välja t.ex. när de vill duscha ska ställas i kontrast mot 

ekonomiska besparingar. Nämnden vill även veta hur förvaltningen ser på 

utmaningarna i framtiden med fler brukare och färre personal pga. färre i 

arbetsför ålder. Louise Kullman får i uppdrag att göra en sammanställning av 

tillgängliga dokument i ärendet samt prioriteringar som kan skickas ut till 

nästa nämnd. Kim Ahlkvist, kommunikationschef, bjuds in till nästa möte 

för att diskutera eventuella kontaktvägar med medborgarna digitalt.     

_____ 
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§ 110   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdkön 

Omvårdnad: fyra personer står i kö varav samtliga bor hemma. 

Demens: 12 personer står i kö, fyra bor hemma och åtta på korttidsboende. 

Äppelvägen omvårdnad: 12 personer står i kö varav två bor hemma och tio 

bor på annat särskilt boende. 

Äpplet demens: sex personer står i kö varav två bor hemma, tre bor på 

korttidsboende och en bor på annat särskilt boende. 

Heltidsresan 

Sofi Ludvigsson informerar om Heltidsresan. Det har uppmärksammats en 

ökad positivitet från personalen även om det kvarstår en viss oro för 

schemaförändringar.  

Helgtjänstgöring 

Pernilla Ekholm Slottner informerar att facket har godkänt helgtjänstgöring 

och det återstår nu bara att fastställa kriterierna med skyddsombuden. 

Helgtjänst väljs i samband med att man väljer tjänstgöringsgrad och i början 

bara ett halvår. 

Digital tillsyn och GPS-larm 

Ann-Katrin Ståhl och Pernilla Ekholm Slottner informerar om arbetet med 

digital tillsyn och GPS-larm. Det har ännu inte kommit in en frivillig 

anmälan från någon som har tillsyn på natten som kan tänkas vara 

försökskanin men de ska diskutera i pensionärsrådet och andra kanaler. GPS- 

larm gäller som ett undantagsfall då en dement individ vårdas hemma av sin 

partner så att om personen lämnar ett visst område skickas ett larm till SOS 

och en polisbil skickas till platsen. 

Vad äldre tycker om äldreomsorgen 

Pernilla Ekholm Slottner informerar om enkät ”vad tycker äldre om 

äldreomsorgen”. Mörbylånga får bra eller genomsnittligt betyg på i stort sett 

alla punkter. Individers bedömning av ensamhet ligger dock inte bra till i 

jämförelse med Kalmar och Riket. Nämnden vill gärna få statistik mellan 

jämförbara kommuner så som Borgholm. Utomhusmiljön är dock 

fortfarande ett pågående projekt. 
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Kvinnojouren   

Eva Folkesdotter Paradis informerar om sitt möte med Kvinnojouren i 

Kalmar. Bostadsbristen förhindrar att ”nya” hjälpbehövande kan få tillgång 

till boende på Kvinnojouren som idag består av tio stycken volontärer och en 

heltidsanställd. Kvinnojouren ger stöd via samtal men är även närvarande 

vid rättegångar och vårdnadstvister. De är framförallt specialister på våld i 

nära relationer.  

Övrig information  

Klagomålet mot socialnämndens ordförande, Gunilla Karlsson, utreds 

externt av Borgholm och ett svar väntas i november 2019.  

_____ 
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