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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 20.30 

  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, s, ordf. 
 Ewy Svensson, m 
 Anita Borg, c 
 Linda Eriksson, c 
 Margareta Ohlin, fp 
 Bernt Nykvist, s 
 Christina Lönnqvist, s 
 Birgitta Arvidsson, s, tjg. ers. § 1 - 2 
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Kent Gullin, tp 
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Rolf Nordström, IFO-chef § 47 
 Annette Hedberg, sekreterare 
  
  
  
  
Utses att justera Bernt Nykvist 
  
Justeringens  Socialkontoret, måndag den 23 april 2007, kl. 17.00 
plats och tid  

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Annette Hedberg 45 - 52 

 Ordförande   

  Henrik Nilsson-Bokor  

 Justerande  

  Bernt Nykvist 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2007-04-19   

    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    

    
Underskrift    

 Annette Hedberg, ass.  
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SN § 45 
 
Val av justeringsman 
 
Nämnden väljer Bernt Nykvist till justeringsman. 
 
------- 
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 SN § 46 
 
 Fastställande av dagordning 
 
 Nämnden fastställer dagordningen med övriga frågor. 
 

• Konsekvensbeskrivning av nyttjande av finrummet 
Sophiagården 

• Öppet Hus – Bryggaregården 
• Information från Landstinget inför Äldreveckan 
• Föreningsbidrag IOGT-NTO 
• Antal diagnostiserade demenser 
• Sophiagården 
 
-------- 
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                         SN § 47 
                         AU § 30 
 
                         Organisation IFO 
 

Rolf Nordström, IFO - chef, informerar utskottet om situationen vid 
Individ – och familjeomsorgen, IFO. 
 
Nytillkommen resurs inom IFO är familjeterapeut Bernt Nilsson som 
arbetar tillsammans med familjepedagog Monica Sörman. De utgör 
ett stöd till familjer med olika svårigheter i kommunen. 
 
Rolf Nordström föreslår att lokal hyrs till pedagog/terapeut ovanpå 
Vårdcentralen i Söderåkra till en kostnad av ca 4 000 kr/mån. Detta 
för att bland annat öka tillgängligheten för hjälpsökande familjer, att 
dessa inte alltid behöver komma till socialtjänstens kontor för hjälp 
och stöd. 
 
För att öka socialförvaltningens bredd och kompetens föreslår IFO 
– chefen att en utredningssekreterare anställs inom IFO. 
Utredningar blir alltmer omfattande och kräver mer av utredaren, 
bland annat avseende barn med diagnoser som inte faller under 
LSS, Lagen om särskilt stöd och service. 
 
Ordförande föreslår att skola och socialtjänst bör kunna dela på en 
tjänst, gentemot barn och ungdomar, eventuellt även tillsammans 
med kultur – och fritid. Tanken finns och pengar kommer att sökas 
för att kunna genomföra detta. 
 
IFO-chefen betonar vikten av förebyggande arbete som i längden 
blir en kostnadsbesparing. Som läget är just nu finns ett stort behov 
av barn och ungdomar som behöver placeras vid så kallade HVB-
hem, hem för vård och boende, 7 placeringar kommer i dagsläget 
att bli aktuella. 
 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att uppdra till socialförvaltningen att utreda möjligheterna att 
anställa en utredningssekreterare samt 
 
att IFO – chef Rolf Nordström inbjuds till nämndens sammanträde 
den 19 april 2007. 
 
------ 
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 SN § 47 forts. 
 AU § 30 
 
 Organisation IFO 
 

 IFO - chef Rolf Nordström informerar nämnden om det pågående    
arbetet inom Individ – och familjeomsorgen, IFO. 
 
Projektpengar kommer att sökas från Ungdomsstyrelsen 
tillsammans med Barn – och utbildningsnämnden samt Kultur – 
och Fritidsnämnden i syfte att kunna anställa en socionom på 
heltid. Projektanställningen kommer att ge en möjlighet att arbeta 
förebyggande med barn och ungdomar. 
 
Förslag till ansökan kommer att skickas ut till ledamöterna för 
beslut vid sammanträdet den 10 maj 2007. 
 
IFO - chefen redovisar även den familjeresurs som planeras i form 
av familjepedagog Monica Sörman och familjeterapeut Bernt 
Nilsson.  
Förslag finns att hyra lokal i Söderåkra till en kostnad av 4 000 
kronor/månaden, för att på så sätt skilja ut myndighetsutövningen 
och insatserna. 
 

 Socialnämnden beslutar 
 
att beslut tas avseende familjeresurs samt hyra av lokal vid 
nämndens sammanträde den 10 maj 2007. 
 
------ 
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SN § 48 
 
Budgetuppföljning januari – mars 2007 
 
Carina Leijon, socialchef redovisar kort det aktuella budgetläget 
efter året första tre månader. 
 
För närvarande ligger prognosen för 2007 kvar på ett underskott 
om ca 4,0 Mkr. 
 
Vid den kommande tertialrapporten per den 30 april 2007 kommer 
en mer genomgående analys att genomföras. 
 
I samband med budgetuppföljningen ställer ledamot Ewy 
Svensson, m, frågan om rekryteringen av semestervikarier. 
Carina Leijon svarar att semestervikarier har kunnat rekryteras  
inom de flesta verksamheter även om det inte varit helt 
problemfritt. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
------ 
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SN § 49 
 
Budget och mål 2008 
 
Vid socialnämndens utbildningsdag 2007-03-29 presenterades 
varje verksamhetsområde inom socialnämndens ansvar. En 
redogörelse för hur verksamheterna bedömer 2008 presenterades 
vid samma tillfälle. 
 
Socialchef Carina Leijon informerar nämnden om vilka 
förutsättningar som förvaltningen anser behövs för att 
förutsättningar ska finnas för god rättsäkerhet för 
kommuninvånarna och bra omsorg av äldre och 
funktionshindrade. (bilaga) 
 
Diskussionen kommer att fortsätta i respektive partigrupp samt vid 
nämndens kommande sammanträde. De slutliga budgetramarna 
för 2008 beslutas av kommunfullmäktige i november.  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att budgetarbetet fortsätter under våren med diskussioner i 
partigrupper och vid nämndens sammanträden samt 
 
att i övrigt notera informationen 
 
------ 
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                          SN § 50 
                          AU § 29 

 
Avvikelserapport Lex Sarah, Lex Maria samt Fallolyckor 
 
Kerstin Jonskog, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 
redovisar ärendet avseende avvikelserapport om anmälningar enligt 
Lex Sarah, Lex Maria samt antalet fallolyckor under 2006. 
 
Fallolyckorna under 2006 var 406 stycken, fördelat på de olika 
enheterna inom Äldre – och handikappomsorgen. Åtgärder har 
vidtagits för att fallen inte ska upprepas. Bland annat med 
sänglarm, dörrlarm osv. Vid extrema behov har extrapersonal satts 
in. 
 
3 anmälningar enligt Lex Sarah har gjorts. Även där har åtgärder 
vidtagits för att händelserna inte ska upprepas. 
 
Anmälan enligt Lex Maria rör framförallt medicinhantering, även där 
har åtgärder vidtagits. 
 
Ordförande ställer frågan avseende uppföljning. Kerstin Jonskog 
informerar om att för fallolyckorna är det respektive enhetschef och 
vid Lex Sarah och Lex Maria är det MAS:en som följer upp ärendet, 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera lämnad information 
 
----- 

  
                 
Socialchef Carina Leijon redovisar ärendet avseende 
avvikelserapport för 2006. (bilaga) 
 
Genom Kompetensstegen utbildas nu personalen i nutrition, vilket 
har bidragit till att tiderna för måltiderna har ändrats, vilket bör ha  
en viss effekt på t ex fallolyckorna. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt utskottets förslag 
 
------- 
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SN § 51 
AU § 31 

 
                          Ansökan om medel från Sture Bondessons arv 

 
Carina Leijon, socialchef redovisar ärendet avseende ansökan från 
Ann-Mari Fransson enhetschef, Mariahemmet, att få lyfta medel 
från Sture Bondessons arv. 
 
Ansökan gäller att få lyfta resterande belopp, 67 318 kronor från 
arvet efter Sture Bondesson för att inreda foajén på Mariahemmet 
till ett upplevelse – och aktivitetsrum, Theresias hörna. Avsikten är 
att skapa en inbjudande och stimulerande samlingspunkt på 
Mariahemmet. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja Mariahemmet att lyfta resterande belopp, 67 318 kronor, 
från Sture Bondessons arv i syfte att skapa ett upplevelse – och 
aktivitetsrum på Mariahemmet. 
 
------ 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
 
------ 
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SN § 52 
 
Övrig information 
 
Konsekvensbeskrivning av nyttjande av finrummet på Björkhagen 
 
Ordförande Henrik Nilsson-Bokor har mottagit en 
konsekvensbeskrivning från Lena Magnusson, enhetschef vid 
Sophiagården, Söderåkra, angående nyttjande av det så kallade 
finrummet på Björkhagen. 
 
Socialchef Carina Leijon betonar att ärenden som ska till 
nämnden för information och beslut först ska beredas i 
arbetsutskottet, detta för att ordentliga underlag för beslut ska 
finnas. 
 
Öppet Hus på Bryggaregården 
 
Under Äldreveckan kommer Bryggaregården att hålla öppet hus 
vid två tillfällen för visning av lägenheterna. Personal från 
Rehabenheten kommer att finnas på plats. 
Information om Äldreveckan har skickats ut och finns även på 
hemsidan. 
 
Ledamot Ewy Svensson (m) informerar om föreläsning i 
Högskolans lokaler, Kalmar under Äldreveckan. Onsdag den 24 
april kl. 14.00 föreläser Barbro Westerholm och senare samma 
dag geriatrikern Arne Sjöberg. 
 
Föreningsbidrag IOGT-NTO 
 
Ledamot Margareta Ohlin (fp) ställer frågan om nämnden har för 
avsikt att bevilja föreningsbidrag till IOGT-NTO för 2007. 
Ordförande svarar att bidrag inte beviljas till fasta kostnader, detta 
enligt de nya riktlinjer som nämnden tog beslut om i februari. 
 
Sophiagården 
 
Ledamot Ewy Svensson (m) tar upp frågan avseende 
Sophiagården. Den arbetsgrupp som arbetar med boendefrågor 
kommer att lämna slutrapport vid nämndens sammanträde i juni. 
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SN § 52 forts. 
 
Övrig information 
 
Ordförande betonar vikten av att nämnden får ett antal alternativ 
att ta ställning till. Frågan om hur många äldre det finns i 
kommunen samt hur många platser inom särskilt boende som 
behövs måste också beaktas. 
 
 

 Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


