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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 20.30 
  
Beslutande Hans Wendell, c, ordf. 
 Peter Ludvigsson, s 
 Siv Eriksson, s 
 Åse Karlsson, s 
 Ewy Svensson, m 
 Christina Svensson, c 
 Elsie Ludwig, c, tjg. ers. 
 Laila Söderholm, kd 
 Pär Axelsson, s 
  
  
  
Övriga deltagande Ulf Bardh, socialchef 
 Torsten Karlsson, ekonom  
 Pär Ahlgren, enhetschef § 32, 33 
 Annette Hedberg, sekreterare 
  
  
  
Utses att justera Ewy Svensson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Annette Hedberg 32 - 43 
 Ordförande   
  Hans Wendell  
 Justerande  
  Ewy Svensson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2005-05-26   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Annette Hedberg, ass.  
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SN § 32 
 
Anmälan Lex Sarah 
 
En anmälan, som är att betrakta som en anmälan enligt Lex Sarah, 
rörande påstådda brister i bemötandet från personalen har 
inkommit från anhörig till en boende på Sophiagården. 
 
Enhetschefen vid Sophiagården Pär Ahlgren redovisar de samtal 
som denne och socialchef Ulf Bardh haft med både den anhörige 
och den boende samt de åtgärder som vidtagits i samband med 
behandlingen av anmälan. 
 
Härav framgår bland annat att personalen kommer att få 
handledning av extern handledare för att i framtiden bättre kunna 
hantera svåra bemötandesituationer och för att förhindra att något 
liknande ska hända igen. 

 
Socialnämnden beslutar 
 
att erforderliga åtgärder anses ha vidtagits, samt 
 
att tacka för redogörelsen. 
 
------ 
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SN § 33 
 
Information ombyggnad av Sophiagården 
 
Socialchef Ulf Bardh ger en kort information om angelägenheten av 
att de planer som tidigare funnits på en ombyggnad av 
Sophiagården nu genomförs. 
 
Den tidigare planerade ombyggnaden innefattade även en 
tillbyggnad men sköts på framtiden under budgetarbetet 2003, då  
ekonomiska möjligheter att genomföra projektet saknades. Då 
boende i dubbelrum på Sophiagården nu i princip har upphört anser  
socialchefen det vara ett angeläget nästa steg att genomföra en 
ombyggnad som medför att samtliga boende har tillgång till egen 
toalett och dusch. Ambitionen bör vara att förslaget ska kunna 
behandlas i höstens budgetprocess. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra åt socialchefen att arbeta vidare med förslaget. 
 
------ 
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SN § 34 
AU § 48 
 
Ansökan om Miltonmedel till stöd för utveckling av 
socialpsykiatrin 
 
Sören Gunnarsson, enhetschef för Kontaktgruppen, informerar om  
de så kallade Miltonmedel till stöd för utveckling av socialpsykiatrin, 
som kommunerna nu kan ansöka om. 
 
Medlen som delas ut ska gå dels till sysselsättning, bostäder och 
vård samt verksamhetsutveckling. 
 
Sören Gunnarsson redovisar muntligt den ansökan som Torsås 
kommun planerar i samarbete med Emmaboda kommun som bland 
annat gäller bemötande och förhållningssätt. 
 
Av tidsskäl har det inte varit möjligt att redovisa en färdig ansökan. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden föreslår 
 
att godkänna ansökan om medel till stöd för utveckling av 
socialpsykiatrin med den inriktning som redovisats. 
 
------ 
 
Socialnämnden har tagit del av den nu föreliggande skriftliga 
ansökan. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
-----
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SN § 35 
AU § 73 
 
Budgetuppföljning januari – april 2005  
 
Torsten Karlsson, ekonom redovisar budgetuppföljning för januari – 
april 2005. (bilaga) 
 
Ambitionen är att bedriva verksamheten inom given budgetram. 
Flera åtgärder som innebär varaktiga kostnadssänkningar har 
vidtagits. Hur stor effekt dessa åtgärder får 2005 är ännu för tidigt 
att ange exakt. 
 
Den information som finns tillgänglig i dagsläget visar dock ett 
överskridande på cirka 1,0 Mkr vid årets slut. Överskridandet beror 
dels på att de åtgärder som under 2005 vidtas för att långsiktigt 
sänka kostnaderna får helårseffekt först under 2006, dels på 
osäkerhet om i vilken utsträckning åtgärder av mer tillfällig natur 
som vidtas med anledning av detta befarade överskridande får 
effekt under 2005. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att överlämna budgetuppföljningen januari – april 2005 till 
kommunstyrelsen. 
 
----- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag varvid förutsättes att 
avvecklingskostnaderna redovisas för kommunfullmäktige. 
 
----- 
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SN § 36 
AU § 72 
 
Ansökan statliga utvecklingsmedel unga/missbrukare 
 
Sören Gunnarsson, enhetschef vid Kontaktgruppen samt Monica 
Ogeryd – Sörman, familjepedagog redovisar förslag till ansökan om 
statliga medel för unga och missbrukare som Länstyrelsen har att 
fördela. 
 
Av redovisningen framgår att projektet som planeras vara treårigt 
påbörjades 2004 och har fallit väl ut. Medel beviljas för ett år i taget 
och ansökan, som Länstyrelsen nyligen lämnat klartecken till, gäller 
nu för andra året. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna att  ansökan om medel för unga/missbrukare inges till 
Länstyrelsen. 
 
------- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 
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SN § 37 
AU § 74 
 
 Primäranslutning av larm till trygghetscentral 
 
Kommunens äldre – och handikappomsorg har under flera år varit 
ansluten till extern trygghetscentral beträffande de så kallade 
sekundärlarmen. Socialchefen föreslår att denne medges träffa 
avtal med nuvarande entreprenören Attendo Systems även för de 
så kallade primärlarmen som hanteras av personalen vid 
Solgläntan. 
 
Förändringen torde medföra en kvalitetshöjning eftersom 
bemanningen vid centralen har adekvat vårdutbildning och 
dessutom enbart ägnar sig åt denna uppgift. 
 
Förändringen avses genomföras under förutsättning att det besök 
som planeras på centralen med deltagande av berörda chefer och 
personal faller väl ut. Driftskostnaden kommer att finansieras 
genom de möjligheter till förändringar i personalorganisationen som 
anslutningen möjliggör. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att medge socialchef Ulf Bardh teckna föreslaget avtal med ovan 
angiven finansiering. 
 
------- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 
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SN § 38 
 
Yttrande motion – starkare medborgarmakt 
 
Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över Jessica 
Lundgrens (mp) motion rörande starkare medborgarmakt. 
 
Av bilaga framgår ordförandens lämnar förslag till yttrande. 

 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att i yttrande till kommunstyrelsen ställa sig bakom ordförandens  
förslag till yttrande. 
 
------- 
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SN § 39 
 
Delegationsärenden avseende tiden 1 april 2005 – 23 maj 2005 
anmäles. 
 
------ 
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SN § 40 
 
Meddelandeärenden 
 
Amnestys rapport ”Stoppa våldet mot kvinnor” – 

undersökning om svenska kommuners 
arbete för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. 

Socialstyrelsen Information inför den slutliga 
granskningen av LSS-statistik 

Socialstyrelsen Nytt från Socialstyrelsen 06/05 
Socialstyrelsen Nytt från Socialstyrelsen 07/05 
Sveriges kommuner/landsting Cirkulär 2005:3 
Integrationsverket Ekonomisk kompensation för 

organiserad flytt från kommun i en 
storstadsregion 

Integrationsverket Ersättning för extraordinära kostnader 
enligt 26 och 38 §§ (1990:927) 

Sisus Bra bemötande – av människor med 
funktionshinder 

DHR Södra Möre Verksamhetsberättelse 2004 
Familjerådgivningen, Kalmar Verksamhetsberättelse 2004 
Socialstyrelsen        Nytt från Socialstyrelsen 08/05 
Socialstyrelsen Nytt från Socialstyrelsen 09/05 
Socialstyrelsen Nytt från Socialstyrelsen 10/05 
Socialstyrelsen Nytt från Socialstyrelsen 11/05 
Socialstyrelsen Nytt från Socialstyrelsen 12/05 
Länstyrelsen Alkohol – och narkotikaförebyggande  

 arbete i Kalmar län 2004 
Fokus Verksamhetsberättelse 2004 Äldre- och 

handikappomsorg 
Fokus Verksamhetsberättelse 2004 IFO 
Socialstyrelsen Nytt från Socialstyrelsen 14/05 
Socialstyrelsen Nytt från Socialstyrelsen 15/05 
Socialstyrelsen Nytt från Socialstyrelsen 16/05 
LHR Protokoll 050303 
Arbetsförmedlingen Protokoll 050308 
SiS Socialtjänstenkät LVM 2004 
SiS Socialtjänstenkät ungdom 2004 
Kalmar Länssjukhus Handlingsplan 2004-2005 Kliniken för 

geriatrik och rehabilitering 
Datainspektionen Behandling av personuppgifter hos 

social-och miljöförvaltningen 
Patientnämnden Verksamhetsberättelse 2004 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 050405 
Samhall Årsredovisning 2004  
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SN § 40 forts. 
 
Kommunfullmäktige      Protokoll/drogpolitiskt program 
Kommunstyrelsens personalutskott  Skrivelse SKAF 
Landstinget Kalmar      Protokoll 050414 
Sveriges kommuner/landsting   Cirkulär 2005:32 
Länstyrelsen        Verksamhetstillsyn/uppföljning individuella 
planer 
Kalmar e-Health Institute    Verksamhetsberättelse 2004 
Socialstyrelsen       SOSFS 2005:8 
Landstinget Munvård och uppsökande verksamhet för 

äldre/funktionshindrade i ordinärt boende 
Sveriges kommuner/landsting  Svensk sjukvård i internationell belysning 
 
----- 
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                    SN § 41 
 
                  Information bemanning samt staket Mariahemmet 
 
                  Socialchef Ulf Bardh ger en kort information avseende de senaste 

dagarnas tidningsartiklar i lokalpressen angåenden 
personalbemanning samt staket vid Mariahemmet. 

 
 Socialnämnden beslutar 
 
 att notera lämnad information.  
 
 ------ 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 15   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2005-05-26 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
       
     SN § 42 
 
     Konsekvenser av budgetberedningens förslag till  

budgetramar 2006 
 
Budgetberedningen har 2005-05-26 föreslagit kommunstyrelsen att 
nämnderna ges en kompensation för personalkostnadsökningar 
motsvarande 2,5 % av personalkostnaderna i budget 2005.  
För socialnämnden betyder detta 2,4 Mkr. Ingen kompensation för 
prisökningar i övrigt lämnas. 
 
Av socialnämndens lönesumma utgör ca 85 % kostnader för 
anställda organiserade av Svenska kommunalarbetarförbundet 
SKAF. SkAF:s medlemmar har under perioden 2005 – 2006 ett avtal 
som innebär en löneökning som överstiger 2,5 %. För 2005 
uppskattas ökningen till närmare 3 %. 
Socialnämndens okompenserade merkostnad för detta uppgår till ca 
350 tkr per år. Som jämförelse kan nämnas att inom Barn – och 
utbildningsnämnden BUN, är andelen anställda inom SKAF ca 19 %. 
Detta innebär en okompenserad kostnad om ca 70 tkr per år för 
BUN. 
 
Från och med 2006-01-01 höjs så kallade ”övriga tillägg” (ob-tillägg 
mm) med 5 %. För socialnämnden som har en kostnad för detta på 
knappt 9 Mkr per år innebär detta en okompenserad kostnads ökning 
om ca 220 tkr 2006. 
 
Sammantaget beräknas socialnämnden få okompenserade 
lönekostnadsökningar 2005 på ca 0,5 Mkr. Detta innebär ett 
väsentligt större krav på rationaliseringar/besparingar för att få 
verksamheten att rymmas inom föreslagen budgetram än för övriga 
nämnder. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att för kommunstyrelsen påtala den effekt föreslagna budgetramar 
2005 får för nämndens verksamhet varvid förutsättes att detta 
klargöres för kommunfullmäktige inför beslut om budgetramar 2006. 
 
------- 
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     SN § 43       05/SN 00018 
     AU § 30 
      
     Hjälpmedelsavtal  
 

Förslag till nytt hjälpmedelsavtal för tiden 2005-03-01 – 206-12-31 
har efter samråd med kommunerna utarbetats av landstinget. De 
synpunkter som underhand har framförts från bland andra Torsås 
kommun har dock inte beaktats på ett tillfredsställande sätt. Med 
anledning härav har socialchefen ställt ett antal frågor till 
landstingets ansvarige. 
 
Även efter det svar som förmedlats av landstinget återstår framför 
allt frågan om att få tillstånd en acceptabel lösning beträffande 
fördelningen av kostnaderna för förrådshållning. 
 
Socialchefen kommer att lämna ytterligare information om ärendets 
fortsatta hantering vid kommande sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att notera informationen. 
 
------- 
 
Trots ett flertal direktkontakter med landstinget och kommunernas 
förhandlare gentemot landstinget gällande hjälpmedelsavtalet har 
någon preliminär överenskommelse inte kunnat nås. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att med hänvisning till redovisade oklarheter för närvarande inte 
godkänna föreslaget avtal, samt  
 
att uppdra åt socialchefen att fortsätta överläggningarna med 
landstinget. 
 
------- 

 
     Socialchefen redovisar de avslutande diskussionerna med landstinget.  
 
     Härav framgår att socialchefen fått visst gehör för de framförda  

Synpunkterna vilket bland annat medfört en lägre nivå på service – och        
förrådshållningskostnaderna. 
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SN § 43 forts. 
 
Samtal mellan länets kommuner om den framtida organisationen för 
Hjälpmedelshanteringen kommer att inledas under hösten. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att teckna hjälpmedelsavtal med landstinget för tiden 2005-02-28 – 
2006-12-31 enligt föreliggande förslag. 
----- 
 
Ledamot Ewy Svensson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
att ha hjälpmedel i egen regi.  
 
Ledamot Siv Eriksson (s) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga. 
 
------ 
 
 
 

      


