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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 20.15 
  
Beslutande Hans Wendell, c, ordf. 
 Peter Ludvigsson, s 
 Pär Axelsson, s 
 Siv Eriksson, s 
 Åse Karlsson, s 
 Ewy Svensson, m 
 Elsie Ludwig, c, tjg. ers. 
 Margareta Svensson, kd, tjg.ers. 
 Christina Svensson, c 
  
  
  
Övriga deltagande Ulf Bardh, socialchef 
 Torsten Karlsson, ekonom § 15 
 Marie Karlström, enhetschef § 13 
 Kerstin Jonskog, MAS § 14 
 Annette Hedberg, sekreterare 
  
  
Utses att justera Ewy Svensson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Annette Hedberg 13 - 22 
 Ordförande   
  Hans Wendell  
 Justerande  
  Ewy Svensson 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2005-02-24   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Annette Hedberg, ass.  
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SN § 13      05/SN 00021 
 
Anmälan Lex Sara  
 
Marie Karlström, enhetschef vid Mariahemmet, redovisar den 
anmälan enligt Lex Sara som gjordes den 7 februari 2005. 
 
Åtgärder har vidtagits för att förhindra upprepning av händelsen, 
nattpersonal har flyttat till en med centralt belägen plats på 
Mariahemmet samt en antal dörrlarm har inköpts. 
En larmöversyn påbörjades redan innan det inträffade, och pågår på 
alla särskilda boendena i Torsås kommun. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Nämnden tackar för redogörelsen samt anser att tillräckliga åtgärder 
har vidtagits efter den information som lämnats. 
 
------- 
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  SN § 14      04/SN 00059 
   AU § 144      04/SN 00059 
 
  Rutiner för avvikelsehantering 
 

Socialstyrelsen gjorde ett tillsynsbesök avseende 
avvikelsehantering vid Solgläntan, Söderåkra den 9 
september 2004. 
 
Socialstyrelsen gör bedömningen att 
”avvikelsehanteringsrutinerna ej är beskrivna, men att 
tillämpningen av avvikelsehanteringen är fungerande”. 
Man önskar en skriftlig rutinbeskrivning med instruktion 
för avvikelsehantering samt beskrivning om hur 
implementering av denna ska ske i verksamheten. 
 
Kerstin Jonskog, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
MAS, redovisar skriftligt förslag på avvikelsehantering 
och förfarandet vid implementering (se bilaga). 
 
Det pågår också planering för införandet av datasystem 
för avvikelsehantering, vilket kommer att förenkla arbetet. 
 
 
Arbetsutskottet förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att avge svar till Socialstyrelsen i enlighet med 
redovisade förslag. 
 
------ 
 
Kerstin Jonskog, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
MAS, redogör för rutiner avseende avvikelsehantering 
inom verksamheten som tagits fram i samband med 
Socialstyrelsens tillsyn vid Solgläntans äldreboenden 9 
september 2004. (se bilaga 1) 

 
 Socialnämnden beslutar 
 
 att fastställa rutiner för avvikelsehantering. 
 
-------- 
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SN § 15      03/SN 00031 
AU § 26      03/SN 00031 
 
Förslag årsredovisning 2004 
 
Ekonom Torsten Karlsson informerar om förslaget till årsredovisning 
2004 (se bilaga 1). Nämnden har haft en budget om 100,3 Mkr till sitt 
förfogande. Av de budgeterade bruttokostnaderna på 119,6 Mkr utgör 
91,4 Mkr eller 76%, personalkostnader, 
 
Den totala nettokostnaden 2004 för nämnden stannade dock vid 101,0 
Mkr det vill säga ett överskridande med 0,7 Mkr eller 0,7%. De totala 
personalkostnaderna uppgick till 91,3 Mkr, vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse med 0,1 Mkr. Så kallade ”övriga kostnader” uppvisar 
ett underskott med 2,0 Mkr. Intäkterna översteg budget med 1,2 Mkr. 
 
I samband med redovisningen betonar arbetsutskottet betydelsen av 
skrivningarna under rubriken framtiden där det anges att de 
kostnadsreduceringar som kommunfullmäktige ålagt nämnden 
förutsätter en allt större flexibilitet i personalorganisationen. Begrepp 
som inrättade och indragna känns då alltmer otidsenliga. Istället måste 
begrepp som rambudgetering och målstyrning ges utökat utrymme i 
styrningen av nämndens verksamhet. Betydelsen av sambandet 
mellan ansvar och befogenheter måste uppmärksammas än mer. 
 
I bilaga 2 redovisas verksamhetsberättelserna från respektive 
enhetschef. Dessa är främst ämnade att lämna en mer detaljerad 
information om verksamheten och det ekonomisk utfallet inom därtill 
hörande ansvarsområden. 
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att framföra sitt tack till chefer och övriga berörda för ett bra arbete i 
samband med framtagandet av årsredovisningen, samt 
 
att överlämna förslaget till årsredovisning 2004 till kommunfullmäktige. 
 
------- 
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SN § 15 forts.    03/SN 00031 
     AU § 26      03/SN 00031 
 
     Socialnämnden beslutar 
 
     Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
     ----- 

Exp. till Kommunfullmäktige 
------ 
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 SN § 16 
 AU § 27 
 
 Förslag till reducering av antalet platser inom särskilt boende 
 
För att kunna rymma årets verksamhet inom fastställda budgetramar 
måste åtgärder vidtas som reducerar de totala nettokostnaderna med 
ca 2,5 Mkr. Detta anses inte vara möjligt utan att beslut om vissa 
strukturella förändringar i verksamheten fattas. 
 
Som en följd av detta redovisar socialchef Ulf Bardh ett förslag om 
avveckling av Bryggaregårdens särskilda boende senast i och med 
utgången av 2005 (se bilaga 3). Den beräknade helårseffekten av 
kostnadsreduceringen uppgår till 1,3 Mkr. 
 
Inför ett eventuellt beslut om nedläggning har diskussioner förts inom 
organisationen. Socialchefen redogör för de åsikter som framförts av 
boende, anhöriga samt personal i samband härmed. Samtliga har 
visat förståelse för en eventuell nedläggning även om man anser det 
vara mycket tråkigt.  
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att Bryggaregårdens platser i särskilt boende avvecklas senast i och 
med utgången av 2005, 
 
att samtliga boende och de övriga boende i fastigheten som önskar 
och bedöms uppfylla kraven på plats i särskilt boende överförs till 
kommunens övriga särskilda äldreboenden, 
 
att stor hänsyn ska tas till de boendes och dess anhörigas önskemål 
vid val av äldreboende, 
 
att socialnämnden svarar för de eventuella medkostnader som 
uppkommer i samband med flyttningen, 
 
att samtlig personal vid Bryggaregården så långt det är möjligt ska 
beredas fortsatt tjänstgöring vid de enheter dit dessa boende flyttar, 
samt 
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SN § 16 forts. 
AU § 27 
 
att uppdra åt socialchefen att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras 
för genomförandet, samt 
 
------- 
  
 Socialnämnden beslutar 
 
 Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 ------ 
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  SN § 17 
 

Förslag revidering av beslutsattestanter inom socialnämnden 
 
Socialchef Ulf Bardh redovisar förslag till beslutsattestanter inom 
socialnämndens verksamhetsområde för tiden fram t o m 2006-01-
31. 
(Se bilaga 1.) 
 

     Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa beslutsattestanter enligt förslag. 
 
------ 

 
  Socialnämnden beslutar 

 
att efter ändring av attestanterna för ansvarsområde 51380, besluta 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 

  Exp. till ekonomikontoret 
  ----- 
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  SN § 18 
 

Hyresavtal 
 
TFAB har överlämnat förslag till hyresavtal för Mariahemmet, 
Kyrkebohemmet, Kontaktgruppen, Solgläntan, Sophiagården samt 
Bryggaregården, för tiden fram till och med 31 december 2005. 
 
Avtalen är likalydande med de nu gällande, med undantag för 
hyresnivåerna som är anpassade till beslutad sänkning av den så 
kallade internräntan. 
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra åt socialchef Ulf Bardh att teckna hyresavtal enligt TFAB:s 
förslag med undantag för Bryggaregården med hänvisning till de 
diskussioner som initierats om dess framtida verksamhet. 
 
------ 

   
   Socialnämnden beslutar 
 

att uppdra åt socialchefen att teckna hyresavtal enligt TFAB:s   
förslag för samtliga lokaler, samt  
 
att i samband med tecknandet av hyresavtal för Bryggaregården 
säga upp detsamma. 
 
------- 
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 SN § 19 
 
 Anmälningsärenden 
 

Delegationsbeslut fattade under tiden 1 januari 2005 – 31 januari 
2005 anmäles. 
 
Delegationsbeslut fattade 24 februari 2005 avseende lönetillägg 
anmäles. 
 
------- 
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                          SN § 20 
 
                          Meddelandeärenden 
 

  
Socialstyrelsen       Nytt från Socialstyrelsen nr 1/05 
Socialstyrelsen       Nytt från Socialstyrelsen nr 2/05 
Socialstyrelsen       Nytt från Socialstyrelsen nr 4/05 
Protokoll Regionförbundet   Primärkommunala nämnden 041209 
Protokoll Landstinget     Patientnämnden 041209 
Protokoll Landstinget     Patientnämnden 050203 
Kvinnojouren/Tjejjouren    Verksamhetsberättelser 2004 
Länstyrelsen Kalmar Information – nattlig tillsyn SÄBO 

Kalmar län 
Sveriges kommuner/landsting  Cirkulär 2005:2 
Sveriges kommuner/landsting  Cirkulär 2005:9 
Integrationsverket Ersättning för utgivet  

hemvårdsbidrag 
Länstyrelsen Kalmar Länsrapport 2004 alkohol – tobak 
Länstyrelsen Kalmar Utvärdering krishantering efter 

ovädret i Sydsverige samt 
jordbävningskatastrofen i 
Sydostasien 

Riksförbundet Frivilliga Samhälls Samarbete mellan RFS – 
kommunen 

Arbetsförmedlingen Meddelande om anvisning till 
Friår 

Migrationsverket  Nya regler för bostadsersättning 
Högskolan Kalmar Kommunernas utvärdering av 

PIS-projektet 
HSB Omsorg Erbjudande pilotprojekt 

korttidsvård Mallorca 
 
 
-------- 
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  SN § 21 
  AU § 185 
 

Regeringen kommer att inleda en flerårig nationell satsning – 
Kompetensstegen – ett led i utvecklingen av kvalitén inom vård 
och omsorg. 

 
Den 2 februari 2005 blir det konferens för presidierna i Nässjö,  
kommunalrådet samt vice ordförande i kommunstyrelsen kommer 
att delta.  

 
Arbetsutskottet beslutar 

 
att ledamot Ewy Svensson ska delta från socialnämnden 
arbetsutskott 

 
 ------- 
 

Regeringen har inlett en flerårig satsning benämnd 
Kompetensstegen, för att stödja kommunernas långsiktiga 
kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg 
om äldre. 
 
Under åren 2005-2007 planeras sammanlagt drygt en miljard 
kronor att avsättas till satsningen. Utgångspunkten är att genom 
idéer, råd och stöd inspirera och uppmuntra till ökat kvalitetsarbete 
genom kompetensutveckling av personalen inom vården och 
omsorgen om äldre. Stödet omfattar dock inte kostnader för det 
eventuella behov av vikarier som kan uppkomma som en följd av 
de lokala satsningarna. 
 
Socialchef Ulf Bardh föreslår att den preliminära intresseanmälan, 
som ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, omfattar 
områdena 
 
• utveckling av demensvården 
• utveckling av kostorganisationen 
• ökad kunskap kring bemötandefrågor 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Enligt socialchefens förslag. 
 
------- 
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SN § 22  
 
Omvandling av det särskilda boendet vid Bryggaregården till 
seniorboende 
 
Arbetsutskottet har föreslagit socialnämnden att det särskilda 
boendet vid Bryggaregården avvecklas senast 31 december 2005. 
Som en följd av detta bör förutsättningar för en omvandling till 
seniorboende undersökas. 
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt Torsås Bostads AB att 
undersöka förutsättningarna att efter denna avveckling omvandla 
boendet till så kallat seniorboende och efter samråd med 
socialnämnden planera och genomföra denna ändring om så 
bedöms lämpligt.  
 
-------- 

                          
                          Socialnämnden beslutar 
 
                          Enligt arbetsutskottets förslag. 
 
                          ------ 


