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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 19.30 
  
Beslutande Hans Wendell, c, ordf. 
 Pär Axelsson, s 
 Peter Ludvigsson, s 
 Anita Svensson, s, tjg. ers. 
 Åse Karlsson, s 
 Ewy Svensson, m 
 Elsie Ludwig, c, tjg. ers. 
 Laila Söderholm, kd 
 Christina Svensson, c 
  
  
  
Övriga deltagande Torsten Karlsson, ekonom 
 Tommy Falk, tf IFO - chef 
 Annette Hedberg, sekreterare 
  
  
  
  
Utses att justera Ewy Svensson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Annette Hedberg 51 - 64 
 Ordförande   
  Hans Wendell  
 Justerande  
  Ewy Svensson 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2006-08-31   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Annette Hedberg, ass.  
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SN § 51 
 
Budgetuppföljning januari – augusti 2006  
 
Ekonom Torsten Karlsson ger en kort information om det aktuella 
budgetläget. 
 
I dagsläget överskrider personalkostnaderna budget med ca 500 tkr. 
Underskottet på personalkostnaderna förväntas täckas av ökade 
intäkter och överskott i andra kostnadsslag.  
 
Prognosen för helåret är att budget 2006 hålls inom ramarna. 
 
En mer exakt bedömning kommer att vara möjlig vid delårsbokslutet 
per den 31 augusti 2006. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att överlämna budgetuppföljningen till Kommunstyrelsen 
 
------- 

  
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
 
-------- 
 
Exp. till Kommunstyrelsen 
 
------ 
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SN § 52 
AU § 72 
 
Inrättande av enhetschefstjänst handikappomsorgen 
 
Tf socialchef Carina Leijon redovisar ärendet avseende inrättande av 
tjänster inom socialförvaltningen. 
 
Som tillträdande socialchef har Carina Leijon under sin 
rekryteringsprocess framfört synpunkter som innebär att nuvarande 
handläggar/chefstjänst inom handikappomsorgen delas till två 
tjänster. 
 
Förvaltningens ekonom har tillsammans med enhetschef för boende 
och daglig verksamhet funnit det möjligt att inom socialnämndens 
budgetram finansiera en delning av ovan angiven tjänst. 
 
Önskemål har även framförts av tillträdande socialchef att 
biståndshandläggning inom äldreomsorgen bör utföras av två 
handläggare.  
 
I dagsläget ser inte socialförvaltningen möjligheten att finansiera 
ytterligare en biståndshandläggartjänst inom befintlig budgetram. När 
den möjligheten finns önskar socialförvaltningen att få inrätta även 
denna tjänst. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige 
 
att inrätta 1,0 enhetschefstjänst inom handikappomsorgen för att 
tillsättas omgående inom socialnämndens befintliga budgetram samt 
 
att inrätta biståndshandläggartjänst inom äldreomsorgen för 
tillsättande då ekonomiska möjligheter finns. 
 
----- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
 
----- 
 
Exp. till Kommunfullmäktige 
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SN § 53      05/SN 00085/06 
AU § 73      05/SN 00085/06 
 
Ansökan om medel från Kompetensstegen 
 
Tf socialchef Carina Leijon redovisar ärendet avseende ansökan om 
medel från Kompetensstegen. 
 
Socialförvaltningen har för avsikt att ansöka om 150 tkr för att öka 
kunskapen inom kost och nutrition och dess betydelse för äldres 
hälsa (år två) samt att ansöka om 200 tkr för att öka kunskapen att 
hitta metoder för samt att öka förändringsbenägenheten inom 
organisationen (år tre) 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen 
 
att socialnämnden ansöker om medel från Kompetensstegen 
motsvarande 150 tkr för år två samt 200 tkr för år tre. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
 
----- 
 
Exp. till Kommunstyrelsen 
 
-----
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SN § 54 
  AU § 96 
 
Ansökan medel för barn i missbruksmiljöer 
 
Tf socialchef Carina Leijon redovisar ansökan om statsbidrag för 
insatser för barn med fl i missbruks – och våldsmiljöer samt 
utvecklingsmedel för ungdoms- och missbruksvård. 
 
Socialnämnden har arbetat med projektet under två av tre år. En 
familjepedagog arbetar heltid i projektet i syfte dels att utöka 
samarbetet med socialpsykiatrin inom förvaltningen dels att starta 
en familjemottagning för ovan angivna målgrupp.  
 
Under det kommande projektåret återstår att ytterligare stärka och 
beskriva rutiner för samverkan med socialpsykiatrin samt att 
realisera tanken på en familjecentral i kommunen. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ansökan för det tredje projektåret lämnas till Länsstyrelsen 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
 
------- 
 
  Exp. till Länsstyrelsen 
 
  -----
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SN § 55 
 
Reviderad delegeringsförteckning socialnämndens 
arbetsområde 
 
Delegeringsförteckningen visar vilken beslutanderätt respektive nivå 
inom den politiska organisationen respektive förvaltningen har.  
 
Den nuvarande uppbyggnaden gör det svårt att hitta vad som gäller i 
den aktuella frågan. 
 
Tf IFO – chef Tommy Falk lämnar förslag till reviderad 
delegeringsförteckning med utgångspunkt från förslag till 
delegeringsförteckning från Sveriges kommuner och landsting, SKL.  
 
På en del punkter är förslaget reviderat för att stämma med rutiner 
och praxis för Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att lämna delegeringsförslaget till partigrupperna för diskussion samt   
 
att sedan ta upp frågan i socialnämnden för beslut. 
 
------- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens förslag till delegeringsförteckning i sin helhet. 
 
------
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SN § 56 
AU § 85 
 
Svar till Kommunstyrelsens arbetsutskott ang framställan om 
överenskommelse år 2006 om mottagande av asylsökande barn 
utan legal vårdnadshavare 
 
Migrationsverket har lämnat en framställan om överenskommelse 
med Torsås kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal 
vårdnadshavare.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig positiva till 
mottagandet av ensamkommande barn och har översänt rubricerade 
ärende till socialnämnden med begäran om yttrande. 
 
Tf IFO – chef Tommy Falk redovisar det förslag till yttrande som 
socialförvaltningen arbetat fram. (bilaga) 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta socialförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
 
------ 
Exp. till Kommunstyrelsen 
 
----- 
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SN § 57 
AU § 87 
 
Medverkan i Vingen, centrum mot våld i nära relationer 
 
Sju kommuner i södra Kalmar län, bland annat Torsås och 
Emmaboda, har sedan en tid gemensamt drivit en utredning för 
lämpliga insatser för våld i nära relationer. 
 
Utredningen har utmynnat i ett förslag att inrätta ett gemensamt 
Centrum mot våld i nära relationer, kallat Vingen. Förslag har även 
lagts för en handlingsplan för den enskilda kommunen för att 
förebygga våld mot kvinnor i nära relationer. 
 
För att kunna genomföra utredningens förslag om att inrätta ett 
sådant centrum föreslås kommunerna att anta ett antal att-satser 
angående organisation, bemanning, finansiering samt en del punkter 
som kan ses som en handlingsplan för det fortsatta arbetet. 
 
Kostnaden fördelas mellan kommunerna efter invånarantal, för 
Torsås kommuns del innebär det ca 200 Tkr/år. 
 
Tf IFO – chef Tommy Falk föreslår, 
 
att socialnämnden äskar ca 200 tkr hos Kommunstyrelsen för att 
kunna medverka till ett nytt centrum mot våld i nära relationer  
 
att socialnämndens arbetsutskott antar det förslag till att-satser som 
presenteras i utredningen ” Vingen, centrum mot våld i nära 
relationer”, i sin helhet (se bilaga) samt 
 
att IFO-chefen utses att representera Torsås kommun i 
verksamhetens styrgrupp.  
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt förslag 
 
------- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
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SN § 58 
AU § 88 
 
Uppsägning avtal Fokus 
 
Tf socialchef Carina Leijon redovisar ärendet avseende avtal med 
Fokus, Kalmar. 
 
Det finns två FoU- råd, ett för äldre –och handikappomsorg samt ett 
för Individ – och familjeomsorg. Länets kommuner betalar årligen en 
avgift för basfinansiering. För Torsås del är kostnaden för 2008 
139 912 tkr varav 66 456 tkr går till IFO-delen. 
 
Det råder nu stora svårigheter att rekrytera forskningsledare till IFO- 
delen och därmed går det inte att bedriva verksamheten på samma 
sätt som tidigare. 
 
Verksamhetsansvariga ser det som nödvändigt att säga upp avtalet, 
vilket givetvis kan få konsekvenser för äldre – och 
handikappomsorgens FoU. Under kommande 1,5 års uppsägningstid 
är det angeläget att utreda hur fortsättningen ska se ut. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att säga upp nuvarande avtal med Fokus, Kalmar samt 
 
att uppdra åt Regionförbundet att tillsammans med IFO-cheferna i 
kommunerna komma med förslag till framtida samarbetsformer i 
länet för Individ – och familjeomsorgens forsknings – och 
utvecklingsmöjligheter. 
 
----- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
 
------
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SN § 59 
 
Svar till Socialnämnden gällande tillträde till matsalen 
Sophiagården 
 
Vid socialnämndens sammanträde 2006-05-31 ställdes frågan av 
ledamot Siv Eriksson (s) hur information går ut till kommunens 
pensionärer om möjligheten att äta huvudmålet på Sophiagården. 
Socialchefen fick då i uppdrag att undersöka saken. 
 
Någon regelbunden information likt den som gäller Mariahemmet, 
utgår inte i dagsläget. Enhetschef och personal är dock odelat positiv 
till att förbättra informationen. 
 
Förslag har lämnats av kostpersonalen, 
 
• Veckomatsedel i dagstidningarna, ev samannonsering med 

Mariahemmet 
• Information av biståndshandläggare vid hembesök 
• Information vid anhörigträffar 
• Information på Kommunala Pensionärsrådet(KPR) 
• Information på pensionärsföreningar 
 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att uppdra till enhetschef på Sophiagården att annonsera på olika 
sätt om möjligheterna för pensionärer att äta huvudmålet på 
Sophiagården 
 
----- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
 
------ 
Exp. till Pär Ahlgren, enhetschef Sophiagården 
 
-----
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SN § 60 
 
Information redovisning Arbetsmiljöverket 
 
Torsten Karlsson, ekonom redovisar det svar som tf socialchef 
Carina Leijon lämnat till Arbetsmiljöverket avseende inspektionerna 
som gjordes under hösten 2005. 
 
Arbetsrutiner för äldreomsorgen har utarbetats, med bland annat 
samordning biståndshandläggare, enhetschefer och personal. I övrigt 
har rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete utarbetats. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen samt  
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
-------- 
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SN § 61 
 
Enkätundersökning – äldreomsorgen ur ett 
medborgarperspektiv 
 
Kerstin Jonskog, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS informerar 
om en kommande enkätundersökning om äldreomsorgen. 
 
Undersökningen kommer att ske i samarbete med FOKUS samt 7 
kommuner i länet, däribland Torsås kommun, under tiden 6-18 
oktober.  
 
Enkäten är en del i det kvalitetsarbete som ständigt pågår och 
frågorna kommer att handla om tillgänglighet samt bemötande. 
 
Nämnden kommer att informeras vid sammanträdet den 31 augusti 
2006. 
 
Information till allmänheten kommer att ske dels genom 
pressmeddelande samt information via hemsidan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att notera informationen 
 
------- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
------ 
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SN § 62 
 
Ansökan stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om 
de mest sjuka äldre 
 
Ekonom Torsten Karlsson redovisar ansökan gällande 
stimulansmedel till kommuner och landsting för insatser inom vård 
och omsorg om de mest sjuka äldre, som Torsås kommun har för 
avseende att lämna in till Länsstyrelsen. 
 
Insatser som planeras att genomföras är att förstärka kommunens 
rehabiliteringsenhet med 1,0 tjänst sjukgymnast för riktade insatser 
på korttidsavdelning. Avdelningen ska innehålla 10 platser. 
Rehabpersonalen ska handleda och utbilda baspersonal på 
avdelningen.  
 
Rehabpersonalen ska även arbeta i det egna hemmet för att uppnå 
det optimala för brukaren, vilket innebär utbildning och handledning 
till anhöriga och hemtjänstpersonal. 
 
Träffpunktsverksamheten i kommunen ska byggas ut, för både 
brukare och anhöriga.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom ansökan samt  
 
att uppdra till socialchefen att komplettera ansökan om sökbilden 
förändras. 
 
------- 
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SN § 63 
 
Remissvar Länsstyrelsen avseende uppföljning av 
utjämningsbidraget LSS 
 
Ekonom Torsten Karlsson redovisar det svar LSS-handläggare Lena 
Gustafsson lämnat på Länsstyrelsens remiss avseende 
uppföljningen av underlaget för statliga utjämningsbidraget gällande 
LSS i Torsås kommun. (bilaga) 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen samt 
 
att lägga svaret till handlingarna 
 
------ 
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SN § 64  
 
Delegeringslista 
 
Delegationsärenden avseende tiden 2006-05-01 – 2006-07-31 
anmäles. 
 
------ 
 
 


