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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.00 
  
Beslutande Hans Wendell, c, ordf. 
 Peter Ludwigsson, s 
 Siv Eriksson, s 
 Åse Karlsson, s 
 Anita Erikson, c 
 Elsie Ludwig, c, tjg.ers. 
 Laila Söderholm, kd 
 Christina Svensson, c 
  
  
  
  
Övriga deltagande Ulf Bardh, socialchef 
 Torsten Karlsson, ekonom 
 Holger Axelsson, ordförande kommunrevisionen § 1 
 Jard Larsson, konsult KomRev Öhrlings § 1 
 Kerstin Jonskog, MAS § 3, 4 
  
  
Utses att justera Siv Eriksson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 1 - 14 
 Ordförande   
  Hans Wendell  
 Justerande  
  Siv Eriksson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2006-01-19   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Annette Hedberg, ass.  
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SN § 1 
 
Information – enkät hemtjänstkvalitén 
 
Kommunrevisionen informerar genom KomRev inom Öhrlings Price 
Waterhouse om genomförd undersökning av kvalitén inom 
hemtjänsten. 
 
Granskningen syftar till att ge en indikation på hur kvalitén inom 
hemtjänsten uppfattas av personal och hemtjänsttagare samt visa 
på vilka områden som bör bli föremål för fördjupad uppföljning och 
utvärdering från kommunens sida. 
 
Områden som revisorerna särskilt vill framhålla är: 
 
- vikten av rätt biståndsbedömning samt uppföljningar av gjorda 

bedömningar 
- utvecklingen av stress inom vissa personalgrupper 
- hemtjänsttagarna upplever att de får möta alltför många 

anställda, högre grad av kontinuitet är önskvärd 
- vilka alternativ kan tillskapas inom öppen verksamhet och olika 

boendeformer? 
 
Informationen åtföljs med ovanstående utgångspunkter av en 
diskussion. 
 
Revisorerna önskar senast 2006-05-15 svar på vilka åtgärder som 
kommer att vidtas med anledning av rapporten. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen och revisorernas begäran om yttrande. 
 
------ 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 15   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2006-01-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 2      05/SN 00054 
 
Internbudget 2006 
 
 Ekonom Torsten Karlsson redovisar förslag till internbudget 2006 
som denne, med utgångspunkt från den av kommunfullmäktige 
fastställda ramen, utarbetat tillsammans med socialchefen och 
verksamhetsansvariga chefer. (bilaga) 
 
Budgetramen för 2006 uppgår till 104,6 Mkr. För 2006 har antagits 
en löneökning med 2,9 % från och med 1 april 2006. Ersättningar 
(OB-ersättningar mm) höjs från 1 januari 2006 med 5% vilket 
innebär en kostnadsökning med ca 200 tkr. 
 
 

 Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa internbudget för 2006 enligt förslag, samt 
 
att för kännedom överlämna den till kommunstyrelsen 
 
----- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 
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SN § 3 
AU § 184 a 
 
Förslag till lokala rutiner Lex Sarah 
 
 Kerstin Jonskog, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 
redovisar det förslag till lokala rutiner för anmälningar enl Lex 
Sarah. (bilaga) 
 
Arbetet pågår med att informera all personal om den 
anmälningsplikt som finns samt vart de ska vända sig för att göra en 
anmälan. 
Blanketter för anmälningar ska arbetas fram. 
 

 Anmälan enligt Lex Sarah kan även lämnas direkt till Länstyrelsen. 
 

Förslaget har behandlats i socialchefens ledningsgrupp och 
samverkansgruppen Socsam. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa rutiner för anmälan enligt Lex Sarah enligt förslag. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 
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SN § 4 
AU § 184 b 
 
Förslag till lokala rutiner Lex Maria 
 
 Kerstin Jonskog, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 
redovisar förslag till lokala rutiner för anmälningar enligt Lex Maria. 
(se bilaga) 
 
Anmälan enligt Lex Maria ska vidarebefordras till Socialstyrelsen. 
 
Förslaget har behandlats i socialchefens ledningsgrupp och 
samverkansgruppen Socsam. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att fastställa rutiner för anmälan enligt Lex Maria enligt förslag. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 
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SN § 5 
AU § 185 
 
Införande av biståndsbeslut avseende boendestöd för psykiskt 
funktionshindrade 
 
Enligt tidigare beslut skall denna verksamhet inte omfattas av 
myndighetsutövning. Länstyrelssens sociala funktion har under 
hösten dock påtalat vikten av att rättsäkerheten tryggas genom att 
boendestöd till rubricerad målgrupp har sin grund i biståndsbeslut. 
 
 
Mot denna bakgrund redovisar Sören Gunnarsson, enhetschef vid 
Kontaktgruppen, förslag till införande av biståndsbeslut avseende 
boendestöd till psykiskt funktionshindrade som denne utarbetat 
tillsammans med Anna-Karin Jönsson, enhetschef LSS-
verksamheten samt Marija Carlsson, LSS-handläggare. (bilaga) 
 
Arbetsutskottet förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att boendestöd till psykiskt funktionshindrade skall 
biståndsbedömas enligt förslag, samt 
 
att boendestödet ej skall avgiftsbeläggas. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------
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SN § 6 
AU § 197 
 
Indragning av vårdbiträde/underskötersketjänster natt vid 
Solgläntan 
 
I budgetförslaget till kommunfullmäktige för 2006 (se bilaga) har 
socialnämnden föreslagit att tre vårdbiträdes-/undersköterske-
tjänsternatt med en sysselsättningsgrad på 71% vardera dras in. 
Tjänsterna är placerade på det särskilda boendet Solgläntan. 
 
Överenskommelse om förändringen med åtföljande 
konsekvensbeskrivning har träffats i samverkansgruppen Socsam. 
Förändringen har planerats att ske utan uppsägning av personal.  
 
Av protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges budgetsammanträde i 
november framgår inte att beslut om indragning av dessa tjänster 
fattats. 
 

 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att tre vårdbiträdes-/undersköterske-
tjänster natt vid det särskilda boendet Solgläntan med en 
sysselsättningsgrad på 71% vardera dras in i enlighet med 
nämndens tidigare förslag till budget 2006. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 
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SN § 7 
AU § 198 
 
Inrättande av underskötersketjänster inom hemtjänsten 
 
I budgetförslaget till kommunfullmäktige för 2006 (se bilaga) har 
socialnämnden föreslagit att medel för motsvarande 4,0 tjänster 
inom äldreomsorgen reserveras. Motivet är avvecklingen av det 
särskilda boendet Bryggaregården i Bergkvara. Frågeställningar 
kring hantering av tjänsteutrymme bland annat i samband med 
denna förändring har översänts till kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Med hänvisning till kommunstyrelsens personalutskotts svar 
föreslår socialchefen att två tjänster med en sysselsättningsgrad på 
81% vardera inrättas inom äldreomsorgen som en följd av 
genomförda verksamhetsförändringar. Det schemamässiga 
behovet är sådant att heltidstjänster för närvarande ej är möjligt att 
erbjuda. 
 

 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att två tjänster som vårdbiträde-
/undersköterska med en sysselsättningsgrad om vardera 81% 
inrättas inom äldreomsorgen med finansiering inom 
socialnämndens fastställda budgetram. 
 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 
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SN § 8 
AU § 200 
 
Förslag avtal föräldrautbildning 
 
Socialchef Ulf Bardh redovisar det förslag till avtal om 
föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar som tagits fram för 
kommunerna i den södra länsdelen (bilaga). Bakgrunden är den 
nya lagstiftning som stadgar att blivande adoptivföräldrar är 
skyldiga att genom gå denna typ av utbildning.  
 
Kostnadsfördelningen bygger på invånarantalet i respektive 
kommun och för Torsås kommuns del blir kostnaden 1 540 
kronor/år. 
 
Kommunerna har rätt att ta ut skäliga avgifter från de sökande vilket 
ombesörjes av respektive kommun. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget till avtal, samt  
 
att återremmittera frågan om avgifter för blivande adoptivföräldrar till 
socialchefen för förnyad beredning. 
 
----- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 15   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2006-01-19 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 9 
AU § 203 
 
Sammanträdestider 2006 
 
Enligt gällande reglemente har utskottet att bestämma tider för sina 
sammanträden. Föreligger av ordföranden utarbetat förslag till 
sammanträdestider 2006. 
 
Vidare har ordföranden enligt gällande reglemente att fastställa 
tider för nämndens sammanträden. Föreligger av ordföranden 
fastställda sammanträdestider för nämnden 2006. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att fastställa sammanträdestider för utskottet enligt förslag samt 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att till protokollet notera av ordföranden fastställda 
sammanträdestider för nämnden 2006. 
 
----- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
----- 
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SN § 10      05/SN 0083 
AU § 1 
 
Föreningsbidrag 2006 
 
Förslag föreligger att lämna bidrag till följande föreningar för 2006. 
 
PRO Torsås      7 500:-- 
PRO Gullabo     7 500:-- 
PRO Söderåkra/Bergkvara 7 500:-- 
SPF Torsås       7 500:-- 
SPF Söderåkra/Bergkvara 7 500:-- 
RPG        7 500:-- 
Demensföreningen    5 000:-- 
DHR Södra Möre    8 000:-- 
Kvinnojouren     7 500:-- 
RTP        2 000:-- 
IOGT-NTO            25 000:-- 
KRIS        2 500:-- 
 
Då Olssonska Gården och Slätafly Byalag inte bedriver någon 
verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde medges 
inget bidrag till dessa föreningar. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja föreningsbidrag för 2006 enligt förslag. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag med konstaterandet att 95 tkr av             
budgeterade 100 tkr därmed är fördelade. 
 
----- 
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SN § 11 
AU § 204 
 
Inbjudan konferens 
 
Kommunalråden i länets kommuner samt arbetsutskottens 
presidium har inbjudits till en konferens där bland annat Björn Fries 
kommer att medverka. Konferensen är ett led i de ansträngningar 
som görs för att tillskapa en särskild beroendeenhet inom 
landstinget som ersättning för den numera nedlagda avd 62. 
 
Konferensen äger rum i Kalmar den 10 mars 2006. Särskild 
inbjudan kommer. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att medge arbetsutskottet delta i konferensen. 
 
----- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
------ 
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SN § 12 
AU § 2 
 
Ändrade taxeregler inom färdtjänsten – specialfordon till 
Träffpunktsverksamheten 
 
Socialchef Ulf Bardh och biståndshandläggare Mikael Damsjö 
informerar om utnyttjandegraden vid färdtjänstresor med 
specialfordon. Egenavgiften med  specialfordon är högre än vid 
resa med vanligt taxi. Detta innebär att en färdtjänst-resenär som 
måste anlita specialfordon får betala tre gånger högre egenavgift än 
en färdtjänstresenär med taxi. En enkelresa inom samhället med 
specialfordon kostar i egenavgift 90:- och med en vanlig taxi är 
egenavgiften 30:-. Även om förhållandena i en del andra kommuner 
i länet är likartade kan nu tecken skönjas på att taxekonstruktionen 
medfört en alltför återhållande effekt på resandet.  
 
Färdtjänstresorna och därmed deltagandet i 
Träffpunktsverksamheterna varierar kraftigt från gång till gång. En 
bidragande orsak till detta har visat sig vara färdtjänstkostnaden för 
att ta sig till ”Träffpunkten”. En hög och jämn nyttjandegrad är 
angelägen eftersom denna verksamhet utgör en viktig social 
funktion och har förutsättningar att ta emot fler deltagare. 
 
Mot ovanstående bakgrund framhålles betydelsen av en snar 
revidering av taxe-konstruktionen för att ytterligare underlätta och 
stimulera både färdtjänstresor med specialfordon och resor till 
träffpunktsverksamheterna i kommunen.  
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att egenavgiften sänks från 30 
procent till 15 procent generellt för färdtjänstresor med 
specialfordon och för färdtjänstresor till kommunens samtliga 
Träffpunktsverksamheter. 
 
----- 
 

     Socialnämnden beslutar 
 
     enligt arbetsutskottets förslag. 
 
     ----- 
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SN § 13 
 
Information om genomförd kostutredning 
 
Som en följd av den under 2004 genomförda förstudien beträffande 
kommunens kostorganisation har en utförlig utredning gjorts av 
extern konsult. En första redovisning av utredningen gjordes av 
konsulten 2005-01-10 inför företrädare för berörd personal, facklig 
organisation, chefer samt kommunstyrelsens, socialnämndens och 
barn – och utbildningsnämndens respektive arbetsutskott. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar socialchefen huvuddragen i 
utredningen (se bilaga) som innehåller flera alternativ till framtida 
organisation. Genomgående i dessa alternativ är att all 
matproduktion bör ske i sammanhållen organisation med en person 
som ansvarig. Goda förutsättningar föreligger för att både sänka 
kostnaderna och åstadkomma en höjd kvalité med ökad s k 
matsäkerhet. 
 
Socialchefen framhåller sin uppfattning att det ankommer på 
kommunstyrelsen att besluta om inríktningen på det fortsatta 
utvecklingsarbetet eftersom två nämnder är berörda. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
----- 
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SN § 14 
 
Delegationsärenden 
 
Delegationsärenden avseende tiden 1 november – 31 december 
2005 anmäles. 
 
------ 
 
 
 
 
 
 


