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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 19.00 
  
Beslutande Hans Wendell, c, ordf. 
 Peter Ludvigsson, s 
 Pär Axelsson, s 
 Siv Eriksson, s 
 Åse Karlsson, s 
 Ewy Svensson, m 
 Anita Eriksson, c 
 Laila Söderholm, kd 
 Elsie Ludwig, c, tjg.ers. 
  
  
  
Övriga deltagande Ulf Bardh, socialchef 
 Torsten Karlsson, ekonom 
 Annette Hedberg, sekreterare 
  
  
  
  
Utses att justera Åse Karlsson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Annette Hedberg 49 – 51 
 Ordförande   
  Hans Wendell  
 Justerande  
  Åse Karlsson 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2005-08-25   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Annette Hedberg, ass.  
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SN § 49 
 
Upphandling av trygghetslarmssystem 
 
Kalmar kommuns inköpsavdelning har på uppdrag från Torsås 
kommun, annonserat rubricerad upphandling i nationella 
annonsdatabasen allego (www.allego.se) 
 
Anbudsförfrågan är utskickad till 9  företag varav 2 har inkommit med 
anbud. 
 
Socialchefen och enhetschefen Pär Ahlgren har efter samråd med 
inköpsavdelningen i Kalmar kommun och med hänvisning till i 
anbudsunderlaget angivna kriterier (uppfyllande av tekniska krav, 
pris, leveranssäkerhet, referenser/objekt  och resurser/kompetens) 
och övriga kommersiella villkor kopplat till det totalekonomiskt 
fördelaktigaste gjort bedömningen att leverantören Triator AB bör 
väljas som leverantör i rubricerad upphandling. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta Triator AB som leverantör av trygghetslarmsystem för 
berörda boenden med motivering enligt förslag samt 
 
att uppdra åt socialchefen att teckna avtal med utgångspunkt från 
lämnat anbud. 
 
------  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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SN § 50 
AU § 115 
 
Ansökan om medel för kompetensutveckling ur den så kallade 
Kompetensstegen 
  
Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja 
kommunernas långsiktiga kvalitets – och 
kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Under 
åren 2005-2007 planerar regeringen att fördela sammanlagt drygt en 
miljard kronor till kommuner som utveckla kunskapen hos sin 
personal och förbättra sin verksamhet. 
  
En eventuell ansökan ska föregås av en intresseanmälan. 
Kommunens tidigare insända anmälan har behandlats positivt av 
socialdepartementet. Mot denna bakgrund redovisar socialchef Ulf 
Bardh förslag till ansökan avseende det första av totalt tre år som 
avser ökning av kunskapen om demenssjukdomar och dess 
bemötande  och ska omfatta i princip all vårdpersonal (se bilaga). 
Ansökan får inte omfatta kostnader för lön till egen personal och de 
vikarier som stor del kommer att behövas för att täcka de vakanser 
som uppstår i samband med utbildningstillfällena. Klarhet i formerna 
för den lokala finansieringen föreligger ännu inte eftersom satsningen 
är av extraordinär karaktär och planeringstiden för utarbetande av 
ansökan varit förhållandevis kort. 
  
Beslut om ansökan ska fattas av kommunstyrelsen och undertecknas 
av kommunstyrelsens ordförande. Med underskriften bekräftas att 
kommunen åtar sig att dels omvandla beviljad skattereduktion till 
anslag för de aktiviteter som ska genomföras , dels att svara för 
kommunens del av kostnaderna enligt ansökan. 

 
 Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
  
 Socialnämnden beslutar 
  
 att föreslå kommunstyrelsen att godkänna ansökan, samt  
  

 att formerna för kommunens finansiering får diskuteras i särskild 
ordning med kommunstyrelsen då socialnämnden inte bedöms 
kunna rymma satsningen inom nuvarande ekonomiska ramar. 
 
------ 
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SN § 50 forts. 
AU § 115 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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                          SN § 51 
 

Ansökan om projektmedel för vidareutveckling av stöd till 
anhöriga som hjälper och vårdar närstående 
 
Socialchef Ulf Bardh redovisar förslag till den ansökan avseende 
projektmedel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper 
och vårdar närstående, som har sammanställts av Marie-Louise 
Karlsson, enhetschef och Kerstin Jonskog, MAS, har tillstyrkts av 
socialchefens ledningsgrupp. 
 
Projektet, som är treårigt, är ämnat att ge bättre information till äldre 
och deras anhöriga. 
 
Den totala kostnaden beräknas till 160 tkr. Kommunens egen insats 
beräknas till 80 tkr och kommer att bestå av egen arbetsinsats. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ansöka om projektmedel för vidareutveckling av stöd till anhöriga 
som hjälper och vårdar närstående enligt redovisat förslag. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 
 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
  

 
 


