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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 16.00 – 19.00 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, s, ordf. 
 Ewy Svensson, m 
 Anita Eriksson, c 
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Bernt Nykvist, s 
 Christina Lönnqvist, s 
 Lennart Johnsson, tp 
 Inger Brännmark, tp, tjg.ers § 84 - 86 
 Linda Eriksson, c 
 Margareta Ohlin, fp tjg fr om § 87 
 Sylvette Ludwig, s, ej tjg. ers. 
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef                          
 Roland Swedestam, kommunalråd              
 Gerd Andersson, Kvalitid § 86                    
 Tony Högnelid, Kvalitid § 86 
 Agnetha Karlsson, enhetschef Rehabenheten § 86 
 Susanne Johansson, enhetschef Torsås/Gullabo hemtjänst § 86 
 Lena Magnusson, enhetschef Sophiagården 
Utses att justera Linda Eriksson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Annette Lindström 84 - 92 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Linda Eriksson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2007-08-09   
    
Datum för anslags  
uppsättande  Datum för anslags 

nedtagande  

    
Förvaringsplats  
för protokollet Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Annette Lindström, ass.  
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SN § 84 
 
Val av justeringsman 
 
Nämnden väljer Linda Eriksson till justeringsman. 
 
------- 
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 SN § 85 
 
 Fastställande av dagordning 
 
 Nämnden fastställer dagordningen. 
 
 -------- 
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 SN § 86 
 
 Redovisning Kvalitid 
 

Ordförande hälsar Gerd Andersson och Tony Högnelid från Kvalitid 
välkomna till nämndens sammanträde. 
 
Redovisning av resultatet av Kvalitids analys av socialförvaltningen 
lämnas. 
 
All personal inom socialförvaltningen har ingått i mätningen, som 
gjorts i två omgångar, 2007-04-16 – 2007-04-30 och 2007-05-07 – 
2007-05-21. Syftet har varit att synliggöra vad vi gör så att vi kan 
effektivisera och hitta förnyade arbetssätt och tankesätt. 
 
Samtliga enhetschefer ska nu i dialog med sin personal påbörja 
arbetet med att se över bland annat rutiner och arbetsplaner. Det 
finns en bra grund att utgå ifrån i Torsås kommun, med 
engagerade chefer samt positiv och engagerad personal. 
 
Ordförande anser att det finns alla anledning att återkomma i 
ärendet, då det utgör en bra grund för eventuella förändringar i 
verksamheterna. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och den bra genomförda analysen. 
 

 ------- 
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 SN § 87 
 
 Budgetuppföljning januari – juli 2007 
 

Torsten Karlsson, ekonom redovisar ärendet avseende 
budgetuppföljning januari – juli 2007. 
 
Prognosen på budgetavvikelse vid årets slut beräknas till – 5,4 
Mkr. Minskning från förra prognosen med 1 Mkr p.g.a vidtagna 
åtgärder inom Individ – familjeomsorgen, IFO. Underskottet inom 
äldre – och handikappomsorgen är som tidigare prognos, 
huvudsakligen p.g.a arbetstidslagens förändring. Det är ett fortsatt 
stort behov inom äldreomsorgen och stort tryck på särskilt boende. 
 
Insatser genom att inrätta boende på Kyrkobohemmet gjordes i 
slutet av juli för att begränsa kostnader inom hemtjänsten samt 
undvika betalningsansvaret, beräknas i dagsläget kvarstå oktober 
månad ut. 
 
I samband med budgetuppföljningen föreslår ekonom Torsten 
Karlsson att socialnämnden hos Kommunstyrelsen begär 
tilläggsanslag ur central pott för löneökningar 2007 med totalt 300 
tkr. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att hos Kommunstyrelsen begära tilläggsanslag ur central pott med 
300 tkr för kompensation av löneökningar 2007 samt 
 
att överlämna budgetuppföljning januari – juli 2007 till 
Kommunstyrelsen 
 
------ 
 
Exp. till Kommunstyrelsen 
 
------ 
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 SN § 88 
 
 Förslag ombyggnad särskilt boende 
 

Socialchef Carina Leijon redovisar förslag till 
ombyggnad/nybyggnad särskilt boende inom äldreomsorgen i 
Torsås kommun. 
 
Kommunen skall i sin äldreomsorg erbjuda god omsorg efter den 
enskildes behov. När omsorg och vård inte längre kan erbjudas i 
den enskildes hem skall kommunen kunna erbjuda ett boende 
anpassat för den enskilde individens behov. 
 
En arbetsgrupp har sedan hösten 2006 arbetat med att lägga fram 
förslag på åtgärder för framtidens särskilda boenden, tre förslag 
finns nu att ta ställning till för nämnden; 
 
• Bygg till Solgläntan med 13 lgh, totalt 34 lgh.  
   Bygg till Bryggaregården med 13 lgh, totalt 25 lgh 

Mariahemmet 58 lgh 
Totalt 117 lgh för permanent boende. Tre lgh på Solgläntan 
samt två lgh på Bryggaregården är av sådan storlek att de kan 
erbjudas par. 

  
• Bygg om Sophiagården till en förändrad standard med 

motsvarande antal lgh, som det är platser idag, totalt 38 lgh 
   Mariahemmet 58 lgh 
   Solgläntan 21 lgh 

Totalt 117 lgh för permanent boende. Tre lgh på Solgläntan är              
av sådan storlek att de kan erbjudas par. Två lgh på   
Sophiagården bör vara av den storleken att de kan hyras av 
par. 

 
• Solgläntan 21 lgh 

Mariahemmet 58 lgh 
Nytt boende i Torsås med 38 lgh 
Totalt 117 lgh för permanent boende. Tre lgh på Solgläntan är 
av sådan storlek att de kan erbjudas par. Två lgh i det nya 
boendet bör vara av den storleken att de kan hyras av par. 
 
Antalet boendeplatser i förslagen utgår från befintliga antal idag 
samt det behov som råder idag. Fler korttidsplatser möjliggör 
trygghet i det egna boendet, inget betalningsansvar till sluten 
vård  samt en god palliativ vård när det krävs, utan väntan för 
den enskilde. 
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   SN § 88 forts. 
 
Förslag ombyggnad/nybyggnad särskilt boende 
 
Kerstin Ahlberg (tp) lämnar skrivelse från Torsåspartiet;  
 
” Det är inte försvarbart att med nu föreliggande 
beslutsunderlag välja ut ett av de tre redovisade förslagen att 
gå vidare med. Bedömningen av lokalkostnaderna för de tre 
olika alternativen saknas helt. Också andra omständigheter 
motiverar att utredningsuppdraget kompletteras. Vidare är det 
önskvärt att formerna för fortlöpande politisk insyn i 
utredningsarbetet utvecklas. Föreliggande ofullständiga 
beslutsunderlag bör emellertid sändas ut på remiss till 
partiorganisationerna och andra intressenter frö att stimulera till 
synpunkter, som kan ge underlag inför beslut om det vidare 
utredningsarbetets inriktning och uppläggning.” 
 
Måndag den 24 september 2007 är en temadag planerad för 
diskussion avseende särskilt boende i Torsås kommun. 
Socialnämnden bjuder in Kommunstyrelsen, Torsås Bostad AB, 
Kommunala Pensionärsrådet samt samliga 
verksamhetsföreträdare inom äldreomsorgen. 
 
 

   Socialnämnden beslutar 
 

att sända förslagen till partigrupperna samt de inbjudna till 
Temadagen den 24 september 2007. 
 
------ 
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 SN § 89 
 
 Gåva till Mariahemmet 
 

Socialchef Carina Leijon informerar nämnden om den gåva som 
Sture och Lilian Skärbo har skänkt Mariahemmet i form av en 
fontän till uteplatsen. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ge socialchefen i uppdrag att skriva ett tackbrev till Sture och 
Lilian Skärbo för gåvan. 
 
------- 
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 SN § 90 
 
 Förslag svar angående Diabetesföreningen 
 

Diabetesföreningen har ställt en fråga till socialnämnden avseende 
föreningsbidrag 2007, då de inte beviljades bidrag för 2007. 
 
Socialnämnden fattar beslut om bidrag utifrån den information som 
lämnas av föreningarna och enligt nämndens nya riktlinjer som 
togs 2007-02-27 § 17 har inte Diabetesföreningen lämnat den 
information som krävs. 
 
Assistent Annette Lindström redovisar förslag till svar på 
Diabetesföreningens förfrågan.  
  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lämna svar till Diabetesföreningen enligt förslag 
 
------ 
Exp. till Diabetesföreningen Kalmar – Öland 
 
------ 
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 SN § 91 
 
 Åtgärder Individ – och familjeomsorgen, IFO 
 

Socialchef Carina Leijon redovisar ärendet avseende åtgärder 
inom Individ – och familjeomsorgen, IFO. 
 
Socialförvaltningens kostnader för placeringar har eskalerat under 
2006 och fortfarande. Förvaltningen fick vid nämndens 
sammanträde 2007-06-14 (§ § 67, 68) i uppdrag att arbeta vidare 
med alternativa lösningar. 
 
Ett alternativ till placeringar kan ibland vara vård av olika slag som 
bedrivs i förvaltningen. I dagligt tal brukar det kallas vård på 
hemmaplan. Det kan också vara olika former av förebyggande 
arbete för att förhindra att barn i riskzon får så svårartad 
problematik att placering blir nödvändigt. 
 
Idag bedrivs vård på hemmaplan i Torsås kommun av de 
familjepedagogiska insatserna som den nyinrättade 
familjeresursen samt enskilda samtal från socialsekreterare. 
 
Förvaltningen lämnar förslag till åtgärder, bland annat, att 
alkoholhandläggningen ska ske i samarbete med andra 
kommuner. Det innebär att nuvarande alkoholhandläggare får 
förutsättningar att än mer avlasta IFO administrativt vilket ger 
socialsekreterarna större utrymme att göra kvalificerade 
utredningar. Inledande dialoger förs. 
 
Förvaltningen föreslår också att i projektform anställa en person 
1,0 tjänst under två år, med erfarenhet och kompetens av 
utredning och familjerätt. Förvaltningen föreslår också att 
möjligheten att samverka med andra kommuner med just 
familjerätt ses över. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att arbeta för att bedriva alkoholhandläggningen i samverkan med 
andra kommuner 
 
att undersöka möjligheten att i projektform under en tid av två år 
anställa en person 1,0 tjänst med erfarenhet och kompetens av 
utredning och familjerätt inom ramen för budget 2008 samt 
 
att uppdra till förvaltningen att se över möjligheten att samverka 
med andra kommuner om familjerätt 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 11   
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2007-08-09 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
SN § 92 
 

 Övrig information 
 
 Redovisning öppna jämförelser 
 

Socialchef Carina Leijon ger en kort information om den 
sammanställning av öppna jämförelser som gjorts. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sammanställt den 
första jämförelsen av olika resultat och resursindikatorer för 
äldreomsorgen på kommunnivå.  
Syftet är att stimulera kommuner att i samverkan med landstingen 
utveckla och förbättra vården och omsorgen om äldre. 
 
Rapporten bygger på uppgifter ur officiell statistik, Socialstyrelsens 
patientregister och läkemedelsregister samt en mindre enkät med 
vissa uppgifter om servicen i äldreomsorgen som SKL gjorde våren 
2006. Tanken är att rapporten ska komma ut årligen och utvecklas 
med tillgången på uppgifter. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
  


