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§ 33   

Val av justerare    

Socialnämndens beslut 

1. Eric Rosenlund (SD) utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 34   

Godkännande av dagordning     

Socialnämndens beslut 

Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med tillägget att Eva 

Folkesdotter Paradis (M) vill diskutera formerna för distribution av 

sekretessärenden till nämnden.  

_____ 
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§ 35   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Social omsorg  

Ann-Katrin Ståhl går igenom organisationen för social omsorg.  

ATV 

Malin Furberg informerar om ATV (Alternativ till våld) ett 

samverkansprojekt som specialiserar sig både på offren och på förövaren i 

våld i nära relationer. De sköter dock inte omedelbar krishantering (ligger på 

kommunerna) utan är ett mer långsiktigt projekt. Flera kommuner har dragit 

sig ur på sistone, dels för att de ställer höga krav på kommunerna men även 

ekonomin påverkar. 

Vårdkön 

Ann-Katrin Ståhl informerar om kön till kommunens särskilda boenden. I kö 

till omvårdnad står 12 personer varav åtta har eget boende, tre bor på 

korttidsboende och en söker från annan kommun. Till demensboende står 

sex personer i kö varav två bor på eget boende, tre bor på korttidsboende och 

en söker från annan kommun. Till Äpplet omvårdnad står det för närvarande 

19 personer i kö varav nio har eget boende, tre bor på korttidsboende, en 

söker från annan kommun och sex bor på annat särskilt boende. Till Äpplet 

demens står fyra personer i kö varav en har eget boende, en söker från annan 

kommun och två bor på annat särskilt boende. 

Heltidsresan 

Ann-Katrin Ståhl informerar om heltidsresan, detta kommer framöver att bli 

en stående punkt på socialnämndens dagordning. 

Nattpatrullen 

Ann-Katrin Ståhl informerar om Nattpatrullen, kostnaden är avsevärt dyrare 

än ”vanlig hemtjänst” och därmed budgeterat för lågt. Förvaltningen 

organiserar om för att nå timtiden för hemtjänsten. 

ESF-ansökan.  

Ann-Katrin Ståhl informerar om att man snart kommer att skicka in en ESF-

ansökan för ett projekt i kommunen om att förstärka stödet runt missbrukare.  
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Återremitterade medborgarförslag.  

Bengt Johansson, mark- och exploateringschef, har gjort en kostnadsanalys 

för att utreda hur man kan renovera kommunens särskilda boenden så att de 

kan förse brukarna med svalka. Ann-Katrin Ståhl påpekar dock att det kan 

leda till höjd hyra om det blir MBAB som gör renoveringarna.     

_____ 
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§ 36   

Informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Patientsäkerhetsberättelsen 2018 

Anders Törnblom, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) informerar om 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2018. Han påpekar att det finns ett antal 

stavfel i den men att de kommer att korrigera dessa snarast. 

Uppsökandeverksamheten 

Ingegerd Sjöstrand, Marika Nordén och Inger Svensson går igenom projektet 

med uppsökande verksamhet. Projektet började med en arbetsterapeut som 

därefter fortsatte hos rehabassistenterna. I praktiken så skickar man årligen 

ut brev till nyblivna 81-åringar som inte haft någon kommunal insats de 

senaste 5 åren, därefter kontaktar man dem igen genom att ringa en vecka 

senare. Hittills har detta varit en uppskattad insats hos målgruppen.     

_____ 
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§ 37 Dnr 2019/000030  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport daterad den 5 mars 2019.      

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(20) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr 2019/000020  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:2.      

Socialnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.  

_____ 
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§ 39 Dnr 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 tre månader) till 

ansvarig nämnd. Rapport skickas även till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO).    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 januari 2019.     

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen i rapporten.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Linda Herborn Olsson 
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§ 40 Dnr 2019/000033  

Patientsäkerhetsberättelse 2018     

Socialnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2018 och lägger 

den till handlingarna.     

_____ 
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§ 41 Dnr 2019/000024  

Verksamhetsplan 2019 med internbudget för social 
omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningen för social omsorg har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan 

med internbudget för 2019. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som 

tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 

2019 och ekonomisk flerårsplan för 2020-2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 januari 2019.  

Verksamhetsplan 2019 med internbudget.  

Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsplan med internbudget 2019 godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ann-Katrin Ståhl 

Controller, Social omsorg 
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§ 42 Dnr 2019/000007 700 

Socialjour/social beredskap 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har avtal sedan 2013 gällande beredskap för 

socialsekreterare och nu görs en översyn på om beredskapen istället bör 

hamna i Sydostjouren som är en samverkan mellan flera närliggande 

kommuner.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2018.  

Bilaga 1: Samverkansavtal kring Sydostjouren från den 4 januari 2018.  

Bilaga 2: Lokalt kollektivavtal gällande beredskap 2013.  

Förslag till beslut på mötet 

Mathias Karlsson (S) yrkar på att förslaget till beslut ändras från 

”Beredskapen för socialsekreterare flyttas över till Sydostjouren under våren 

2019.” till ” Beredskapen för socialsekreterare flyttas över till Sydostjouren så 

snart som möjligt.”.  

 

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar på att förslaget avslås och att 

socialjouren behålls i kommunens regi med fem anställda i beredskap. 

 

Berne Klysing (L) yrkar bifall till Mathias Karlssons förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Eva Folkesdotter Paradis förslag mot Mathias Karlssons 

förslag och finner att nämnden beslutar enligt Mathias Karlssons förslag. 

Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. 

Ja-röst för att bifalla Mathias Karlssons förslag. 

Nej-röst för att bifalla Eva Folkesdotter Paradis förslag 

Omröstningsresultat 

Ja Nej 

Gunilla Karlsson (C) Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Ella-Britt Andersson (S) Jeanette Lindh (KD) 

Annika Henell (C)  
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7 ja-röster och 2 nej-röster 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Beredskapen för socialsekreterare flyttas över till Sydostjouren så snart 

som möjligt. 

Reservation 

Eva Folkesdotter Paradis (M) och Jeanette Lindh (KD) reserverar sig 

skriftligt:  

Reserverar oss mot beslutet att beredskapen för socialsekreterare flyttas över 

till Sydostjouren.  

Vårt förslag är att behålla beredskapen i egen regi därför att: 

 Ärendekännedom är viktigt vid bedömningar 

 Det ger ett långsiktigt värde att växa i rollen som socialsekreterare 

 Personalen vill själva behålla beredskapen 

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

Mathias Karlsson (S)  

Jerker Nilsson (S)  

Eric Rosenlund (SD)  

Berne Klysing (L) 
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§ 43 Dnr 2019/000036  

Leverans av mat i hemtjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

I Mörbylånga kommun slutade man 2009 att tillverka och distribuera 

färdiglagad mat till kommunens brukare inom hemtjänsten. I stället hjälper 

hemtjänsten de medborgare som bedöms ha behovet att tillaga enklare 

måltider. En del brukare har valt att beställa mat från närliggande 

restauranger. På grund av proportionalitetsprincipen har ett stopp införts vid 

årsskiftet för att kunna utreda hur man kan ge samtliga brukare samma 

service.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 14 februari 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Gunilla Karlsson (C) yrkar på att en mindre justering görs i tjänsteskrivelsen 

så att på sidan tre under "Förslag till begränsningar" så ska det tilläggas: "Att 

även få förbeställd mat”. 

Mathias Karlsson yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla tilläggsyrkandet och finner att 

nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Socialnämndens beslut 

1. Att uppdra till förvaltningen att revidera riktlinjer för 

biståndshandläggningen samt verkställighetens rutiner utifrån 

ovanstående.  

2. På sidan tre i tjänsteskrivelsen under "Förslag till begränsningar" så ska 

det tilläggas: "Att även få förbeställd mat”  

_____ 
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Expedieras till: 

Socialchef 

IFO-chef 

Omsorgschef 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(20) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 Dnr 2019/000041  

Val av representant till Pensionärs - och 
tillgänglighetsrådet 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden önskar införa ett gemensamt råd för pensionärsfrågor och 

tillgänglighetsfrågor och ska även utse ledamöter som ska representera 

nämnden i rådet.      

Förslag till beslut på mötet 

Mathias Karlsson (S) nominerar Ella-Britt Andersson (S). 

Annika Henell (C) nominerar Gunilla Karlsson (C). 

Eva Folkesdotter Paradis (M) nominerar Jeanette Lindh (KD).  

Mathias Karlsson föreslår att Gunilla Karlsson utses till ordförande i 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nominerade kandidater kan utses till representanter i 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet samt att ordförande i rådet blir Gunilla 

Karlsson och finner att nämnden beslutar enligt förslagen. 

Socialnämndens beslut 

1. Ella-Britt Andersson (S), Jeanette Lindh (KD) och Gunilla Karlsson (C) 

utses till representanter i Pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 

2. Gunilla Karlsson (C) utses till ordförande i Pensionärs- och 

tillgänglighetsrådet.   

_____ 

 

 

För kännedom: 

Socialnämndens ledamöter och ersättare 
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§ 45 Dnr 2019/000031 130 

Motion av Per-Gunnar Olsson (SD) - Polisanmäl alla 
ensamkommande som kommit till Mörbylånga kommun 
och som har ljugit om sin ålder 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att Mörbylånga kommun polisanmäler alla 

ensamkommande som ljugit om sin ålder för brott mot bidragsbrottslagen 

samt att Mörbylånga kommun återkräver felaktigt utbetalda bidrag och/eller 

ersättningar från ensamkommande som ljugit om sin ålder.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 12 november 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterad den 11 november 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Eric Rosenlund (SD) yrkar på tillstyrkande av motionen. 

Mathias Karlsson (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Eric Rosenlunds förslag mot 

varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte är kommunen utan 

Migrationsverket som bär ansvar för både ersättningar samt 

åldersbedömningar.   

Reservation 

Eric Rosenlund (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 46   

Ansökan om vårdnadsöverflyttning 

Sekretess. 

     

_____ 
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§ 47   

Diskussionsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Boendesituationen i kommunen 

Malin Furberg tar upp frågan om de ensamkommande ungdomar som 

fortfarande bor i kommunen och framförallt de som bor på Ölands 

folkhögskola och vad som händer med dem när skolan stänger för 

sommaren. Det är många tidsbegränsade kontrakt som går ut till sommaren 

och de boende kommer då att söka hjälp från socialen. Även barnfamiljer 

ligger i riskzonen för att bli vräkta. Berne Klysing och Jerker Nilsson sitter i 

MBABs styrelse och ska ta upp frågan på deras nästa möte. 

MBABs rutiner vid vräkningar, framförallt när det gäller barnfamiljer.  

Socialnämndens presidium ska träffa MBABs presidium tillsammans med 

Pernilla Ekholm Slottner och Ann-Katrin Ståhl samt Jonas Everbrandt, för 

att diskutera samarbetsformer mellan social omsorg och bostadsbolaget. 

Mathias Karlsson efterfrågar mer statistik över totalbehovet av bostäder.  

Sekretessärenden 

Eva Folkesdotter Paradis är obekväm med att sekretessärenden som ska upp 

på nämnden skickas per post, det har förekommit att PostNord lämnat 

handlingarna fel. Nämnden går med på att alla sekretesshandlingar framöver 

ska tas med till nämnden och läsas på mötet.     

_____ 
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