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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.35 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, s, ordf. 
 Ewy Svensson, m 
 Anita Borg, c tjg. ers. 
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Bernt Nykvist, s 
 Christina Lönnqvist, s 
 Lennart Johnsson, tp tjg. ers. 
 Linda Eriksson, c 
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef                          
 Kerstin Jonskog, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 107              
  
  
  
  
  
Utses att justera Lennart Johnsson 
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  
  Torsten Karlsson 93 - 107 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Lennart Johnsson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2007-09-20   
    
Datum för anslags  
uppsättande  Datum för anslags 

nedtagande  

    
Förvaringsplats  
för protokollet Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson.  



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 27   
 Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2007-09-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
   

 
 

 
 
 
 
SN § 93 
 
 
Val av justeringsman 
 
Nämnden väljer Lennart Johnsson till justeringsman. 
 
------- 
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 SN § 94 
 
 
 Fastställande av dagordning 
 
 Nämnden fastställer dagordningen. 
 
 -------- 
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 SN § 95 
 
 

Rapport icke verkställda beslut SoL, 2:a kvartalet 2007 
 
Socialchef Carina Leijon och biståndshandläggare Pär Ahlgren 
redovisar ärendet avseende icke verkställda beslut jml SoL kvartal 
2 2007. (bilaga) 
 
Nämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över 
hur många gynnande beslut enligt 4 kap, 1 § SoL som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringsskyldigheten omfattar alla gynnande beslut enligt 4:1 
SoL, dvs alla former av bistånd inom Individ – och 
familjeomsorgen, IFO, handikappomsorgen och äldreomsorgen 
som inte har verkställts. 
 
Utformningen av rapporten ska vara på ett sådant sätt att 
sekretessbelagda uppgifter inte lämnas ut.  

 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta 
Att lämna rapporten över icke verkställda beslut för kvartal II 2007 
till Kommunfullmäktige. 

 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att lämna rapport över icke verkställda beslut för kvartal II 2007 till 
Kommunfullmäktige 
 
-------- 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
 
------ 
 
Exp. till Kommunfullmäktige 
 
------ 
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SN § 96 
 
 

Värdegrund i socialförvaltningen Torsås kommun 
 
Carina Leijon redogör för den värdegrund som ligger till 
förslag till beslut hos socialnämnden. 
Värdegrund handlar ytterst om relationer mellan 
människor och om hur vi behandlar varandra. 
Värdegrunden ska genomsyra all verksamhet i 
socialtjänsten. Tanken är att den gemensamma 
värdegrunden ska ge alla anställda, chefer såväl som 
övriga medarbetare, en gemensam grund för det 
dagliga arbetet. Arbetet med värdegrunden är en 
ständigt pågående process som samtliga anställda 
ansvarar för i alla sammanhang då värdegrundsarbetet 
bygger på dialog.  
 
I arbetet med människor är det av yttersta vikt att möta 
människor i beroendeställning på ett professionellt sätt. 
Att vara professionell i sitt förhållningssätt innebär att: 

• Fokusera på uppdraget – vem är jag till för? 
• Lägga egna värderingar åt sidan 
• Ha ett gott bemötande 
• Visa empati 
• Ha kunskap 
 
Socialförvaltningens anställda behöver få 
förutsättningar att inta de värderingar, som 
arbetsgivaren förespråkar dvs. att m a o få tydlig 
vägledning i vad som förväntas av en medarbetare i 
socialförvaltningen oavsett vilket verksamhetsområde 
man arbetar i och vilken befattning man har. 

 
KPR har informerats och ställer sig bakom 
socialnämndens värdegrund. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
Att anta den föreslagna värdegrunden för 
socialförvaltningen att gälla från och med 2008-01-01 – 
2010-12-31. 
 
Att uppdra till socialchef och enhetschefer att påbörja 
motivations och förankringsarbetet i förvaltningen under 
hösten 2007. 

 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt socialförvaltningens förslag 
 
------ 
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 SN § 97 
 
 

Översyn av träffpunktsverksamheten i Torsås kommun 
 

Med målsättningen att genom träffpunkter och dagverksamheter 
ge möjligheter för att skapa meningsfullhet i vardagen för de äldre 
kommuninnevånarna har under hösten 2006 och våren 2007 en 
arbetsgrupp gjort en översyn av befintliga träffpunkters innehåll 
och geografiska läge. En delrapport har tidigare lämnats till KPR. 
Syftet med arbetet har varit att förbättra kvaliteten på 
socialtjänsten i Torsås kommun utifrån enskildas behov och 
kommunens resurser. 
I arbetsgruppens uppdrag har ingått att svara på hur många 
träffpunkter som behövs i kommunen samt var de ska vara 
placerade. Innehållet i träffpunktsverksverksamheterna har också 
penetrerats samt vilken kompetens personalen bör ha och vilken 
bemanning som åtgår för att driva verksamheterna. Slutligen har 
arbetsgruppen lagt ett förslag till organisationstillhörighet i 
socialförvaltningen för träffpunktsverksamheterna. 
 
Arbetsgruppen har bestått av Agnetha Karlsson enhetschef rehab 
(sammankallande), Marie-Louise Karlsson biståndshandläggare, 
Anna-Karin Jönsson enhetschef daglig verksamhet, Karin Olsson 
enhetschef äldreomsorg samt Leif Karlsson KPR. 
 
Carina Leijon redogör för ambitionen med 
träffpunktsverksamheterna i Torsås kommun.  
 
KPR har fått information om ambitionen med 
träffpunktsverksamhet och ställer sig bakom inriktningen. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
 
 
Att  
 
Ge socialchefen i uppdrag att verkställa föreslagen 
verksamhetsförändring av träffpunktsverksamheten, enligt 
utredning daterad 2007-08-23, så snart ekonomiskt utrymme kan 
tillskapas inom befintliga budgetramar. 
 
Ge socialchefen i uppdrag att löpande rapportera hur 
förändringsarbetet bedrivs. Rapporter lämnas vid ordinarie 
behandling av delårs- och helårsbokslut. 
 
Slutredovisning skall lämnas till Socialnämnden så snart 
förändringsarbetet har slutförts eller behov av ändrad 
målsättningen finns pga. ändrade förhållanden. 

 
 
 

Socialnämnden beslutar 
 
enligt socialförvaltningens förslag  
 
 
 
------ 
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 SN § 98 
 
 

Nyttjandegrad kund inom socialförvaltningens 
verksamhetsområden 
 
Socialchef Carina Leijon redovisar ärendet avseende 
Nyttjandegrad kund inom socialförvaltningens 
verksamhetsområden. 
 
Under våren 2007 har socialförvaltningens samtliga verksamheter 
genomlysts med hjälp av Kvalitid i syfte att synliggöra det som 
görs för att effektivisera och hitta förslag till förnyade arbetssätt 
och andra förändringar. 
 
Bland annat har inventeringen visat hur hög nyttjandegrad 
(kundtid) verksamheterna har hos kund. 
 
Utifrån Kvalitids analys och erfarenhet av vad som är en rimlig 
nyttjandegrad har socialförvaltningen tagit fram ett förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden  
 
• Äldreomsorg särskilt boende 75 %.  
• Äldreomsorg natt särskilt boende 50  
• Äldreomsorg hemtjänst 65 %.  
• Äldreomsorg natt ordinärt boende 40 %.  
• Handikappomsorg LSS-boende 75 %.  
• Handikappomsorg daglig verksamhet 75 %.  
• Handikappomsorg personlig assistans 85 %. 
• Handikappomsorg socialpsykiatri 65 %.  
• Hälso- och sjukvård 65 %.  
• Individ och familjeomsorg, myndighetsutövning 30 % 
 
Att målsättningen skall vara uppnådd 2009-01-01 

 
 

Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 

 
 

------ 
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Rutiner för kontanthantering inom äldre- och 
handikappomsorgen i Torsås kommun. 
Anställda i Torsås socialförvaltning ska i möjligaste 
mån inte behöva hantera kontanta medel för 
enskildas räkning. Detta på grund av att det är en 
grannlaga uppgift som kan få tråkiga konsekvenser 
för berörda parter vid tillfällen då det upplevs vara en 
differens mellan faktiska tillgångar och förväntade 
tillgångar hos den enskilde. Ibland är det dock 
oundvikligt att inte behöva hantera kontanta medel. 
På grund av detta har förvaltningen upprättat ett 
förslag till rutiner som alltid ska tillämpas.  
 
Rutinerna är att se som en trygghetsfaktor dels för 
anställda dels för den enskilde. 
  
HANDLINGAR I YTTRANDET 
Skriftliga rutiner för kontanthantering 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att besluta 
 
Att anta rutiner för kontanthantering inom äldre- och 
handikappomsorgen i Torsås kommun att gälla från och med 
2007-10-01 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden  
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt förslaget 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 

 
 

------ 
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 SN § 100 
 
 

Delårsbokslut  
 
Ekonom Torsten Karlsson ger en kort information om det aktuella 
budgetläget efter augusti månad. 
 
I dagsläget visar det på ett underskott med ca 4,8 Mkr vid årets slut. 
 
Socialchef Carina Leijon redovisar förslag till verbala kommentarer i 
delårsbokslutet om viktiga händelser samt framtiden. Vidare 
redovisas måluppfyllelse av målen i Budget 2007. 
 
 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden  
 
Socialnämnden beslutar 
 

att komplettera ”viktiga händelser” med att: 
 
förtydliga att förkortningen RSMH  uttyds Riksförbundet för Social 
och Mental Hälsa. 
 
Behov av omvårdnad inom hemtjänsten ligger på en fortsatt hög 
nivå och bör beaktas inför budget 2008. 
 
Arbetet med uppbyggnad av vård på hemmaplan har påbörjats inom 
individ- och familjeomsorgen i syfte att långsiktigt hålla kostnaderna 
nere inom verksamheten 
 
att överlämna budgetuppföljningen till Kommunstyrelsen 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Enligt arbetsutskottets förslag 
 
------ 
 
Exp. till Kommunstyrelsen 
 
------ 
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 SN § 101 

 
 
Budget 2008  

 
Ekonom Torsten Karlsson och tf socialchef Carina Leijon redovisar 
budgetförslag inför 2008. 
 
Kommunfullmäktige har tilldelat socialnämnden en driftbudgetram 
för 2008 om 112,760 tkr. Kompensation för löneökningar ingår i 
ramen med 2,5 %. Ingen kompensation ges för prisökningar för s k 
övriga kostnader. I ramen ingår en ökning med 3 Mkr för 
förstärkning av äldreomsorgen samt ett generellt besparingsbeting 
om 547 tkr. 
 
I budgetförslaget har inarbetats förändringar av verksamheten enl 
nedan: 
 
Minskning av anslag för utbildning förtroendevalda – 25 tkr 
 
Ej verkställda kostnadsreduceringar 547 tkr. 
 
Enskilt bistånd/Försörjningsstöd. Anslaget minskas till netto 2 Mkr  
med anledning av anpassning till de senaste årens utfall. 
 
IFO-enheten. En projekttjänst som socialsekreterare under två år 
har inarbetats i budgeten. 
 
En ”fixartjänst” som dels skall serva internt i organisationen, dels 
externt. Finansieras av anslagen på särskilt boende för köp av 
vaktmästartjänster TFAB. 
 
0,50 alkoholhandläggartjänst har budgeterats samt intäkter 
motsvarande 0,40 tjänst. Intäkterna kommer från försäljning av 
tjänsten till andra kommuner. Tjänsten förslås överföras till 
kommunstyrelsen. 
 
Det ökade anslaget till äldreomsorgen har dels använts till att 
återställa de vikarieanslag som användes för att finansiera fler 
tjänster inom särskilt boende och hemtjänst vid förändringen av 
arbetstidslagen 2007, dels använts för inrättande av tjänster inom 
hemtjänsten p g a ökade behov som uppkommit under 2007. De 
ökade behoven inom hemtjänsten bedöms kvarstå 2008. 
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Köken. Anslagen för köken har budgeterats liksom tidigare men 
skall förändras på grund av den nya kostorganisationen som byggs 
upp inom kommunen. 
 
 
2008 innebär sannolikt att ett kommunalt övertagande 
av hemsjukvården kommer till stånd i Kalmar län.  
 
Verksamhetsstödet för dokumentation införs, byts ut och 
uppgraderas under 2008. 
 
På grund av övertagande av hemsjukvården samt behovet av ett 
sk Bemanningssystem för personalplanering förslås 
Socialnämnden äska ett investeringsanslag om 800 tkr 2008. 
 
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med förslag till budget 
2008, diskussion kommer att fortsätta vid socialnämndens 
sammanträde den 20 september 2007. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden  
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta upprättat budgetförslag avseende drift- resp 
investeringsbudget 2008, samt 
 
att överlämna budgetförslaget till Kommunstyrelsen 

 
------ 
 
Socialchef Carina Leijon informerar om att det generella 
sparbetinget om 547 tkr har uppnåtts genom en billigare placering 
inom LSS. 
 
Kostnader för placeringar inom IFO 2008 har budgeterats till 3,8 
Mkr medan kända placeringskostnader beräknas till 5,9 Mkr, en 
skillnad på 2,1 Mkr.  
 
I syfte att arbeta långsiktigt och förebyggande uttalar 
socialnämnden stöd för förslaget att inrätta en projekttjänst som 
socialsekreterare under 2 år trots det befarade underskottet inom 
IFO-verksamheten. 
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Som ett exempel på förebyggande arbete på hemmaplan kan 
nämnas att tre aktuella ärenden hos familjeresurs motsvarar 
placeringskostnader på 5 Mkr/år om familjeresurs inte funnits som 
alternativ 
 
Övriga verksamhetsgrenar har i budgetförslaget medel för att 
bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram och inga 
underskott 2008 förutsätts uppstå. 
 
Socialnämnden uttalar önskemål om att Vågen under 2008 
överförs till socialnämndens ansvarsområde i syfte att öka 
möjligheterna till att rationellt arbeta med 
sysselsättningsbefrämjande åtgärder för den grupp av klienter 
som uppbär försörjningsstöd. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att notera informationen om budgetläget samt remittera förslaget 
till respektive partigrupp för diskussion inför beslut. 
 
att ge i uppdrag till förvaltningen att uppdatera  siffermaterialet 
med redovisningen för 2006 istället för budget 2006 
 
att  behandla driftbudget 2008 på nästa sammanträde med 
socialnämnden för eventuellt beslut om fastställande. 
 
att  informera kommunstyrelsen om det befarade underskottet 
inom IFO-verksamheten 2008 samt betona vikten av långsiktigt 
och förebyggande arbete genom att anställa personal på 
hemmaplan istället för placeringar. 
 
att  betona vikten av fortsatt effektiviseringsarbete i förvaltningen 
för att möjliggöra överföring av resurser till Individ- och 
familjeomsorgen. Särskilt betonas arbetet med införande av 
årsarbetstid vilket kräver investering i ett bemanningssystem (se 
investeringsbudgeten). 
 
 
------- 
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 SN § 101 

 
 
Investeringsbudget 2008 
 
Socialnämnden noterar att anslaget i 
investeringsbudgeten de senaste åren har uppgått 
oförändrat till 600 tkr. Anslaget har dels använts till 
arbetstekniska hjälpmedel, dels larminstallationer och 
andra anskaffningar av engångskaraktär. 
 
För 2008 finns behov att investera i ett IT-baserat sk 
bemanningssystem för att arbeta med årsarbetstid och 
möjliggöra effektiviseringar inom bl a äldre- och 
handikappomsorgen. Ett bemanningssystem, eller 
tidplaneringssystem, används för att matcha behovet 
av antalet tjänstgörande personal mot personalens 
önskemål om arbetstider/scheman samtidigt som 
gällande arbetstidslagar beaktas. 
 
Socialförvaltningen gör bedömningen att 
investeringsbudgeten behöver utökas med 200 tkr för 
införande av ett sk bemanningssystem i Torsås 
kommun. Det innebär en höjning av 
investeringsbudgeten från 600 tkr till 800 tkr. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå 
Fullmäktige besluta  
 
Att utöka socialnämndens investeringsbudget från 600 
tkr till 800 tkr för investering i ett bemanningssystem 
inom äldre- och handikappomsorgen 2008 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att äska 600 tkr för investeringar i arbetstekniska hjälpmedel samt 
för reinvesteringar i verksamheten, samt 
 
att föreslå kommunstyrelsen att ta upp ett investeringsanslag  om 
200 tkr för införande av ett bemanningssystem som möjliggör 
hantering av årsarbetstid alternativt utöka socialnämndens 
investeringsbudget med ytterligare 200 tkr. 

 
------- 
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 SN § 102 
 
 
 Taxor och avgifter  
 
 

BAKGRUND 
Utgångspunkten i förslaget är att oavsett vilken målgrupp någon 
tillhör (äldre, handikappad, psykiskt funktionshindrad) är priset det 
samma för kommuninnevånaren. Kommunallagen slår fast att en 
kommun ska behandla sina medlemmar lika (2 Kap. 2 §) 
Socialförvaltningen ser inga sakliga skäl för att innevånare som 
behöver nyttja socialförvaltningens insatser ska ha skilda priser 
och avgifter. 
 
Socialförvaltningen föreslår att priserna inom handikappomsorgen 
höjs enligt följande: 
 
 0-12 år 
 

Aktivitet: Pris 
2007 

Pris 
2008 

Hel dag med lunch 26 30 
Halv dag utan lunch 21 25 
Egenavgift för lägervistelse per dygn 205 225 
Bowlingresor 750 850 

 
13 – 18 år 
 

Aktivitet: Pris 2007 Pris 2008 
Hel dag med lunch 52 60 
Halv dag utan lunch 31 40 
Egenavgift för lägervistelse per dygn 205 225 
Bowlingresor 750 850 
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Kost vuxna (18 < 
 
Socialförvaltningen föreslår att höja priserna 2008-01-01 enligt 
följande: 
 

Måltid: Pris 2007 Pris 2008 
Frukost 23 23 
Lunch pensionär 47 48 
Lunch allmänhet  65 65 
Lunchbuffé till allmänheten vid 
storhelger 100 

 
125 

Kvällsmat 23 23 
Kaffe med kaka/dag 6 6 
enligt matkostnad i särskilt 
boende  
 

47 48 

 
Förslag till avgifter för insatser inom äldreomsorgen, som ingår i 
maxtaxan. 
 
Äldreomsorgens avgifter i landet regleras idag genom den s.k. 
maxtaxan vilket för närvarande innebär att högsta avgiften 
kommunerna kan ta ut är år 2007 1612 kronor per månad. 
 
Taxekonstruktion är indelad i fyra nivåer. Socialförvaltningen 
föreslår en oförändrad nivå förutom i nivå 2 som föreslås höjas 
från 500 till 600 kr/månad. Nivå 4 regleras utifrån det nationellt 
satta beloppet f.n. 1612 kr/månad. 
 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 
Enbart 
service  

Omvårdnad 
inkl. service, ej 
dagligen 

Omvårdnad 
inkl. service, 
1-2 ggr/dag 

Omvårdnad inkl. 
service, fler än 2 
ggr/dag 

400 600 1000 1612 
    
    

Avgift för förskrivning av hjälpmedel (§47 2004) 80 kr per månad.
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Övriga avgifter inom äldreomsorgen, utanför maxtaxan: 
 
Hemtjänstinsats vid enstaka tillfälle, samt avgift för fixartjänst, om 
sådan inrättas, oförändrad avgift. Avgift för fixartjänst är exklusive 
moms. 
Korttidsplats, föreslås brukaren betala per portion enligt ovan samt 
en hyreskostnad per dygn motsvarande 60:00. 
Dagverksamhet för dementa Deltagaren betalar för faktiskt antal 
portioner. Avgift för omvårdnad enl. nivå 3 för de som vistas i 
dagverksamhet. Omvårdnadsavgift uttas inte då deltagaren 
normalt vårdas av anhörig. 
 
Avgift för trygghetslarm och nödsändare 
 
Avgifterna för trygghetslarm och/eller nödsändare föreslås höjas 
2008 enligt nedan:: 
 

 Pris: 2007 Pris 2008: 
Trygghetslarm med omvårdnadsnivå 100 kr/månad 150 kr/månad 
Trygghetslarm med enbart serviceinsats  200 kr/månad 250 kr/månad 
Nödsändare med omvårdnadsnivå  100 kr/månad 150 kr/månad 
Nödsändare med enbart serviceinsats  200 kr/månad 250 kr/månad 

 
Avgift för färdtjänst föreslås vara oförändrad 2008: 
 

Färdtjänst 30 % av taxameterbeloppet 
Färdtjänst till träffpunktsverksamhet 15 % av taxameterkostnad. 
Färdtjänst med specialfordon 15 % av taxameterkostnad. 
Arbetsresor följer KLT:S zontaxa  
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att förändra avgifterna 2008 för  
 
Omvårdnadsnivå 2 från 500 kr till 600 kr i månaden 
Portionspriset för mat inom äldre- och handikappomsorg från 47 kr 
till 48 kr 
Vistelse för barn inom handikappomsorgen 0-12 år heldag med 
lunch från 26 kr till 30 kr  
Vistelse för barn inom handikappomsorgen 0-12 år halvdag utan 
lunch från 21 kr till 25 kr 
Egenavgift för lägervistelse från 205 till 225 kr per dygn  
Bowlingresor inom handikappomsorgen från 750 till 850 kr per 
termin 
Lunchbuffé till allmänheten vid storhelger från 100 kr till 125 kr 
Trygghetslarm med omvårdnadsnivå i hemtjänst från 100 till 150 
kr i månaden 
Trygghetslarm med enbart serviceinsats från 200 till 250 kr i 
månaden 
Nödsändare med omvårdnadsnivå från 100 kr till 150 kr i 
månaden 
Nödsändare med enbart serviceinsats från 200 till 250 kr i 
månaden 
 
KPR har konstaterat att förslagen på höjningar är acceptabla samt 
att det inför 2008 är flertalet oförändrade belopp. 
 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt socialförvaltningens förslag  
 
 
 
------- 
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 SN § 103 
 
 

Från beslut om en insats enl. SoL Kap. 4 1 § till 
verkställighet av en insats inom äldre- och 
handikappomsorgen - rutiner 

 
 
Formellt sett är det socialnämnden som fattar beslut om insats. 
Nämnden har möjlighet att delegera beslut. I Torsås kommun är 
det biståndshandläggaren som fattar beslut på delegation av 
nämnd. 
 
I syfte att säkerställa att de beslut som fattas av 
delegat också verkställs har socialförvaltningen 
arbetat fram ett förslag till rutiner. 
 
 
HANDLINGAR I YTTRANDET 
Rutiner samt flödesschema 
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
Att anta rutinerna från beslut en insats enl. SoL Kap. 
4 1 § till verkställighet av en insats att gälla från och 
med 2007-10-01 
 
 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt förslag till beslut 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag  
 
------- 
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 SN § 104 
 
 

Möjlighet att söka statsbidrag för att förbereda 
sociala insatser inför en ny vårdform 

 
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att 
fördela 145 000 000 kr till landets samtliga kommuner. 
Statsbidraget fördelas efter invånarantal per den 31 
december 2006. Det betyder att Torsås tilldelas 113 
tkr.  
Medlen ska användas för att förbereda och fortsätta 
utveckla insatser till personer med psykiska 
funktionshinder inför en reform inom den psykiatriska 
tvångsvården. Regeringen prioriterar att insatser görs 
inom följande områden: 
• Särskilda resurspersoner 
• Utveckling av arbetsmetoder 
• Boendeformer 
• Sysselsättning 
• Stärkt kompetens 
• Organisationsform och/eller strukturer som främjar 
samarbete 
• Tillskapande av mellanboendeformer 
 
Enhetschef Sören Gunnarsson och LSS-handläggare 
Lena Gustafsson har på uppdrag av socialchef 
färdigställt en ansökan, vilken ska vara 
Socialstyrelsen tillhanda senast 2007-10-01. 
 
I Torsås menar förvaltningen att medlen bör användas 
inom områdena boendeformer, utveckling av 
arbetsmetoder, sysselsättning, stärkt kompetens och 
organisationsform och/eller struktur som främjar 
samarbete. 
 
 
 
HANDLINGAR I YTTRANDET 
Bilaga till regeringsbeslut 2007-06-14 nr 6 e 
Ansökan 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
 
Att hos Socialstyrelsen senast 2007-10-01 ansöka om 
113 tkr för att förbereda och fortsätta utveckla insatser 
till personer med psykiska funktionshinder  
 
Att ställa sig bakom förslaget att använda medlen 
inom områdena boendeformer, utveckling av 
arbetsmetoder, sysselsättning, stärkt kompetens och 
organisationsform och/eller struktur som främjar 
samarbete enligt ansökan. 
 
 
Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt arbetsutskottets förslag  
 
 
------- 
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 SN § 105 
 
 
Medborgarförslaget – erbjudan om spistimer 
till personer som har en demenssjukdom 
 
Socialnämnden har fått uppdraget av KF § 80/07 att 
bereda ett medborgarförslag från Lena Rundgren om 
möjligheten att erbjuda en spistimer till personer som 
har en demenssjukdom. I egenskap av 
demenssjuksköterska i Torsås kommun hyser Lena 
Rundgren en oro ”för de konsekvenser som kan 
uppstå för personer som bor i eget boende och som 
själva får bekosta nyinstallation av spistimer för 4343 
kronor”.  
 
Idag finns möjlighet att få hjälp av kommunen med 
kostnader för bostadsanpassningar av olika slag, 
dock går det inte att få en spistimer via 
bostadsanpassningsbidrag. 
Lena Rundgren föreslår därför att ”personer som har 
en demenssjukdom erbjuds spistimer som extra 
tillbehör i boende, antingen som fast installation eller 
som lån till den boende”. 
 
Carina Leijon redogör för yttrandet. Det är för många 
förenat med livskvalitet att kunna bo kvar i sin invanda 
miljö även när funktionshindren tilltar. Därför är 
spistimer en enkel och förhållandevis billig lösning för 
att undvika en flytt för den enskilde med uppenbar risk 
för försämring i sjukdomstillståndet. Däremot är det 
ingen självklarhet att det ska ligga under 
socialnämnden att ansvara för detta, tvärtom torde en 
samlad samtliga former av anpassning av bostäder 
ligga under samma myndighet. Det bör underlätta för 
medborgarna att hitta rätt. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att 
föreslå kommunstyrelsen att 
 
Remittera medborgarförslaget erbjudan av 
spistimer till personer som har en demenssjukdom 
till tekniska nämnden för ställningstagande att 
återinföra handläggning av spistimer. 
 
 
Socialnämnden beslutar 
 
enligt socialförvaltningens förslag  
 
 
------- 
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SN §  106 

 
Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden  
2007-03-22 – 2007-08-31 anmäls. 
 
------- 
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SN §  107 

 
 
Övrig information 
 
 Hemsjukvård - lägesrapport 
 
Ordförande Henrik Nilsson-Bokor, vice ordförande Ewy Svensson 
informerar från möte i Oskarshamn 070913 om övertagande av 
hemsjukvården. Arbetet med övertagandet fortsätter då 
kommunerna enades om att gå vidare för ett övertagande fr o m 
årsskiftet 2007/2008. 
 
 
 
Utbildningsdag för SN i balanserad styrning 
 
Ordförande Henrik Nilsson-Bokor informerar om en utbildningsdag 
för socialnämndens ledamöter som kommer att äga rum 071003 kl 
13,00. Kallelse kommer att distribueras till ledamöterna 
 
 
 
Resultat av tillgänglighetsundersökning 
 
Kerstin Jonskog, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
besöker KPR för att rapportera resultatet av den pilotstudie av 
tjänstekvalitet som Torsås äldreomsorg deltagit i, via FOKUS 
(Forsknings och utvecklingsenheten i Kalmar län). 
 
Studien har gått ut på att mäta tillgängligheten med ett fåtal enkla 
frågor om äldreomsorgen i kommunen. Frågorna har ställts via 
telefon, mail samt genom att läsa hemsidan för kommunen. 
 
Syftet har varit att belysa olika tjänsters tillgänglighet och 
kommunens bemötande av personer som söker hjälp. Ett annat 
syfte har varit att inspirera medarbetare att arbeta med 
kvalitetsfrågor. 
 
Resultatet visar att Torsås socialtjänst behöver uppdatera 
hemsidan, tillgängligheten på telefon var vid detta tillfälle låg. 
Torsås fick beröm för hemsidan om äldreboende men det 
saknades uppgifter om både dagverksamhet för dementa och 
hjälp med inköp. 
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Studien är utgiven som en rapport: Skriftserie 2007:4 Fokus 
Kalmar län. ISSN 1654-4471. 
 
Socialchef Carina Leijon föreslår socialnämnden att uttala sig om 
vad som är en rimlig servicegrad. T ex att den som kontaktar 
förvaltningen via telefon och inte får direkt svar skall kontaktas 
inom X dagar. Det kan ugöra en del av socialnämndens målarbete 
inför 2008.  
 
Henrik Nilsson-Bokor föreslår att en förfrågan ställs till Kommunala  
pensionärsrådet om vilka uppgifter som bör finnas på hemsidan. 
 
Inkommen handling från moderaterna ”Förslag till 
ombyggnad/nybyggnad särskilt boende i Torsås kommun” 
 
Vice ordförande Ewy Svensson kommenterar kort ett alternativt 
förslag från moderaterna till om- och nybyggnad av särskilt 
boende.  Förslaget kommer att behandlas vid den sk 
”Boendedagen” 2007-09-24 och läggas till de övriga tre förslagen. 
 
 
 
------- 
 
 
 
 


