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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Birgitta Arvidsson, s tjg ers 
 Bernt Nykvist,s  
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Ewy Svensson, m 
 Anita Eriksson, c 
 Margareta Ohlin, fp 
 Lennart Johnsson, tp, tjg ers 
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Kerstin Jonskog, medicinsk ansvarig sjuksköterska, § 32, § 33 
 Agnetha Karlsson, enhetschef, § 32 § 33 
  
  
  
Utses att justera  
  
Justeringens   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 30 – 36 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Ewy Svensson 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2008-04-22   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson.  
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SN § 30 
 
 

Val av justerare 
 
Nämnden väljer Ewy Svensson till att justera protokollet. 
 
------- 
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SN § 31 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
 
Nämnden fastställer dagordningen.  

 
 ------- 
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SN § 32 
 

Information  
 
Lägesrapport hemsjukvården 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Jonskog och 
enhetschef Agnetha Karlsson lämnar lägesrapport angående 
övertagandet av hemsjukvården fr o m 2008-01-01. 
 
Problem att hitta en lämplig lokal som rymmer all personal och 
materiel har hittills försvårat starten av teamarbete mellan 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. En lokal 
som rymmer all personal inom enheten, belägen i Torsås, skulle 
ge bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten och för 
att sammanfoga de två arbetskulturer, landstingets och 
kommunens, som möttes vid årsskiftet. 
 
Fr o m 080401 har ett nytt arbetsschema införts som gör det 
möjligt för de sjuksköterskor som arbetar ihop att träffas och 
samordna sitt arbete. 
 
Införandet av datoriserat journalsystem har startat med 
utbildning i programmet ProCapita 2008-04-22.  
 
Två projekt drivs för närvarande: 

• Förebyggande av fallskador 

• Inkontinenshjälpmedel, inköp och användande 
 
En av sjuksköterskorna har anmält intresse för att ansvara 
särskilt för demenssjukvården. 
 
Behov finns av att rekrytera sjuksköterskor med kompetens 
inom psykiatri. 
 
Avslutningsvis framhåller enhetschefen och MAS att 
hemsjukvård i kommunal regi är rätt organisatorisk tillhörighet 
och att verksamheten har alla förutsättningar att utvecklas 
positivt. 
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SN § 32, forts 

 
Information  
 
 
Avvikelserapportering 2007  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Kerstin Jonskog informerar 
om avvikelser som inträffat under 2007. 
 
Antal fallskador inom särskilt boende och inom omsorgen: 407 st 
 
Antal läkemedelsavvikelser under 2007: 53 st 
 
Medicintekniska produkter: 2 fall 
 
Lex Sarah, 5 anmälningar under 2007: 
2 st brister i servicen, praktisk hjälp med hemmets skötsel. 
2 st brister i omvårdnaden vad gäller hjälp med personlig hygien, 
mathållning, tillsyn, känna trygghet och säkerhet, bryta isoleringen.  
1 styck brister i tillsyn, trygghet och säkerhet, mathållning. 
Åtgärder: Tagit fram bättre rutiner för tillsättning av personal. 
Ett av fallen resulterade i avstängning under utredningen och därefter 
uppsägning. 
 
 
Beslut 

Socialnämnden noterar informationen. 
 
 
---- 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 14   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2008-04-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

SN § 33 
 
Lokal för hälso- och sjukvården, rehabiliteringen 
 
Bakgrund 
Från och med 2008-01-01 bedriver socialnämnden hälso- och sjukvård i 
form av hemsjukvård i det ordinära boendet. Arbetsgruppen har därmed 
vuxit i antal medlemmar och blivit trångbodda. För tillfället är en del av 
sjuksköterskorna lokaliserade i Samhalls lokaler på Verkstadsgatan i Torsås. 
Det fungerar väl för dem som får plats där. Tyvärr är inte hela gruppen 
samlad på ett ställe och det är angeläget för att bilda välfungerande 
arbetsteam mellan sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal. Dessutom är 
upplevelsen att lösningen är mer av tillfällig art eftersom näringslivet kan ha 
önskemål om att hyra framöver. I höstas hade socialförvaltningen möjlighet 
att hyra en fastighet på den externa hyresmarknaden som torde vara väl 
fungerande för hälso- och sjukvården, men den gick ur händerna, då ett 
sådant beslut inte är delegerat till tjänstemannanivån. 
 
Nu har möjligheten dykt upp igen att hyra del av fastigheten på Nygatan. 
Ett bifall till det skulle betyda att rehabiliteringsenheten kan flytta in där 
2008-08-01. Till en hyreskostnad om 7 500 kronor/månad, 90 000 
kronor/år får enheten då tillgång till en lägenhet om 75 kvm för enhetschef 
och medarbetare samt bilparkering, tvättmaskin, lastbrygga för hjälpmedel, 
utrymme för förvaring av hjälpmedel, tvättutrymme för hjälpmedel. 
Socialförvaltning får dessutom första erbjudande om att hyra när den 
lägenhet som ingick vid förra tillfället återigen blir ledig. 

 
Den del av Sophiagården som rehabiliteringen lämnar är då ämnad för 
träffpunktsverksamheten i Söderåkra 
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SN § 33 
 
Lokal för hälso- och sjukvården, rehabiliteringen 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå Kommunstyrelsen 
besluta att 
 
Från och med 2008-08-01 hyra en lägenhet om 75 kvm samt tillhörande 
biytor för hälso- och sjukvården, rehabiliteringsverksamheten på Nygatan 7 
i Torsås samt att 
 
Då erbjudande ges hyra resterande ytor i fastigheten till kommunens 
sjuksköterskor 
 
 
Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att från och med 2008-
08-01 hyra en lägenhet om 75 kvm samt tillhörande biytor för hälso- och 
sjukvården, rehabiliteringsverksamheten på Nygatan 7 i Torsås 
 
samt att 
 
då erbjudande ges hyra resterande ytor i fastigheten till kommunens 
sjuksköterskor 
 
 
---- 
 
 
Expedieras: kommunstyrelsen 
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SN § 34    
AU § 41 
 
Yttrande översiktsplan 
 
Bakgrund 
En översiktsplan är kommunens planering av användningen av mark och 
vatten. Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en 
översiktsplan som omfattar hela kommunen och beskriver hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. 
Torsås kommun har tagit fram en samrådsversion av översiktsplanen som 
samtliga nämnder har möjlighet att yttra sig över senast 2008-05-09. 
Kommunens intention med översiktsplanen är att på ett offensivt sätt visa 
att bostadsbyggande i hela kommunen är ett prioriterat utvecklingsområde. 
 
 
Yttrande 
Det som ändrats i liggande förslag från den nu gällande översiktsplanen från 
1998 är att flera områden beskrivs i högre detaljeringsgrad än tidigare. 
Exempel på sådana områden är energiförsörjningen, hälsa och social service 
samt kultur, fritid, turism och föreningsliv. 
Kapitel 13 ”befolkning, hälsa och social service” är det beskrivna område 
som i allra högsta grad ligger inom socialnämndens ansvar. 
Socialförvaltningens synpunkter på just kapitel 13 är under 13.1.2 
kommunens ställningstagande att skrivningen om särskilda boenden är bra, 
men bör kompletteras med att det är angeläget att boenden passande för 
äldre också ska tillgodoses på den öppna bostadsmarknaden. 
Vidare anser inte socialförvaltningen att en utökning av 
personliga ombud är av så högprioriterad art att det behöver 
omnämnas i översiktsplanen 
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att 
 
Föreslå en starkare skrivning när det gäller kvalitativt boende för äldre att 
även innefatta bostäder på den öppna bostadsmarknaden. 
 
Föreslå att ta bort skrivningen ”antalet personliga ombud bör utökas”. 
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SN § 34 forts   
AU § 41 
 
 
 
Beslut 
Socialnämnden avger yttrande över förslag till översiktsplan för Torsås 
kommun. 
 
Socialnämnden föreslår en starkare skrivning när det gäller kvalitativt 
boende för äldre, att även innefatta bostäder på den öppna 
bostadsmarknaden  
 
samt föreslår att ta bort skrivningen ”antalet personliga ombud bör utökas”. 
 
 
---- 
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SN § 35 
AU § 42 
 

Budgetuppföljning mars 2008 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottet behandlade på sammanträde 2008-04-10 upprättat förslag 
till budgetuppföljning för socialnämnden januari till mars 2008. 
 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson föredrar ärendet. 
 
Enhetscheferna rapporterar om sammanlagda avvikelser på 2,9 Mkr vid 
årets slut om åtgärder inte vidtas. 
 
Carina Leijon redogör för upprättade förslag till åtgärder för att uppnå 
budgetbalans vid årets slut. Förslagen har redovisats för kommunstyrelsen 
2008-04-01. 
Förslagen innebär: 
Individ- och familjeomsorgen (IFO): 

• avslutande av 2 placeringar inom IFO, 
• gemensam reception i kommunen, 
• avvakta med att anställa 1,0 socialsekreterare på projekt i två år. 

Äldreomsorgen: 
• minskad personaltäthet på Sophiagården motsvarande 4,2 tjänst, 

vilket innebär att Sophiagårdens personaltäthet då är i paritet med 
Mariahemmets. 

• Ta bort städbolag som utför städning i den enskildas bostad på 
Sophiagården (exkl. korttidsavdelning) och Solgläntan och istället 
utförs den arbetsuppgiften av omsorgspersonalen, likvärdigt 
Mariahemmet. 

• Indragning av 0,5 förrådstjänst på Sophiagården, 
• Kontinuerliga vardagsrationaliseringar i verksamheterna 
• Utreda möjligheterna till att höja heltidsmåttet inom hemtjänsten 

från 36,25 till 37,00 timmar/vecka, som är heltidsmåttet i de 
särskilda boenden. 

 
Ekonom Torsten Karlsson informerar socialnämnden om att 
hemsjukvården som idag har en budget om 3 Mkr kommer att tillföras 
ytterligare 500 tkr för att täcka kostnader för hyra av hjälpmedel i ordinärt 
boende. 
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SN § 35, forts 
AU § 42 
 

Budgetuppföljning mars 2008 
 
Yrkande, proposition och votering 

Torsåspartiet lämnar genom ledamöterna Kerstin Ahlberg och Lennart 
Johnsson in skriftliga yrkanden. 
 
Yrkande 1 
”Med hänvisning till protokoll daterat 2007-02-27 vill Torsåspartiet åter 
igen yrka på att en inventering av nuläget görs för att få en bedömning av 
hur den nuvarande organisationen fungerar i förhållande till behovet av 
insatser för kommunens äldre och andra, som kommunen är till för.” 
 
Yrkande 2 
”Att en enkät tas fram för att utvärdera hur effektiv arbetsledningen på 
arbetsplatserna är. Enkäten riktar sig till samtliga medarbetare och skall 
utformas och verkställas snarast. Socialnämnden skall innan utskick 
godkänna frågorna i enkäten.” 
 
Yrkande 3 
”Att inga besparingar genomförs under 2008 inom IFO.” 
 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor framför angående yrkande 1 att 
kommunstyrelsen redan har beslutat om en sådan utredning. Uppdraget har 
getts till kommunchef Tommy Nyberg och socialchef Carina Leijon. 
Utredningen skall presenteras för kommunstyrelsen 2008-06-03. 
Torsåspartiet förklarar sig nöjda med att denna utredning genomförs och 
drar tillbaka yrkande 1. 
 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor framför angående yrkande 2 att det i 
kommunstyrelsens styrkort för 2008- 2009 finns angivet att en enkät skall 
göras hos all personal. Ordföranden förslår att socialnämnden frågar 
kommunstyrelsen när denna enkät skall genomföras samt framför att 
socialnämnden vill vara delaktig i utformningen av frågorna. 
Torsåspartiet förklarar sig nöjda med att denna enkät genomförs och drar 
tillbaka yrkande 2. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor föreslår angående yrkande 3 att det 
avslås i sin helhet. Omröstning begärs.  
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SN § 35, forts 
AU § 42 
 

Budgetuppföljning mars 2008 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Henrik Nilsson Bokor, s, och 
Kerstin Ahlberg, tp, yrkande finner han att socialnämnden beslutat enligt 
Henrik Nilsson Bokor, s yrkande varvid votering begärs. 
 
 
Vid votering där ja = enligt Kerstin Ahlberg, tp yrkande och nej = enligt 
Henrik Nilsson Bokor, s, yrkande avges 3 ja-röster och 5 nej-röster.  
 
 
Namn Röstar 
Henrik Nilsson Bokor, s, ordf. Nej 
Birgitta Arvidsson, s tjg ers Nej 
Bernt Nykvist, s  Nej 
Kerstin Ahlberg, tp Ja 
Anita Eriksson, c Nej 
Margareta Ohlin, fp Ja 
Lennart Johnsson, tp tjg. ers. Ja 
Ewy Svensson, m Nej 

 
Beträffande vakanshållning av tjänster framför Henrik Nilsson Bokor, s 
samt Ewy Svensson, m att beslutad tvåårig projekttjänst som 
socialsekreterare bör ändras till en tillsvidaretjänst så snart ekonomin 
tillåter. Skälet är att det är rimligt att individ- och familjeomsorgen utökas 
med ytterligare 1,0 socialsekreterare för att ha möjlighet att handlägga 
ärenden inom laglig tid. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden har sålunda beslutat att: 
 
Avvakta den utredning som skall presenteras för kommunstyrelsen 
2008-06-03 angående Socialnämndens verksamhetsområde. 
 
Fråga kommunstyrelsen när enkät till alla anställda avser att 
genomföras samt framföra önskemål om att delta i arbetet med att 
formulera frågorna. 
 
Enligt Henrik Nilsson Bokors yrkande avslå förslag att inga besparingar 
genomförs under 2008 inom IFO. 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 14   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2008-04-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 35, forts 
AU § 42 
 

Budgetuppföljning mars 2008 
 
 
Beslut, forts 
 
Avvakta med att anställa 1,0 socialsekreterare på projekt i två år och 
istället, så snart ekonomin tillåter anställa 1,0 socialsekreterare 
tillsvidare. 
 
Avsluta placeringar i den mån det är möjligt att hitta andra lösningar för 
den enskilde. 
 
Föreslå kommunstyrelsen att ha en gemensam reception för samtliga 
innevånare i kommunen. 
 
Sänka personaltäthet på Sophiagården motsvarande 4,2 tjänst från och 
med 2008-08-18, vilket innebär att Sophiagårdens personaltäthet då är i 
paritet med Mariahemmets samt att nyttja 1,0 av dessa 4,2 till 
träffpunktsverksamheten i Söderåkra. 
 
Inte använda städbolag som utför städning i den enskildas bostad på 
Sophiagården (exkl. korttidsavdelning) och Solgläntan och istället ska 
den arbetsuppgiften utföras av omsorgspersonalen, likvärdigt 
Mariahemmet från och med 2008-08-18. 
 
Dra in 0,5 förrådstjänst på Sophiagården. 
 
Fortsätta att arbeta med kontinuerliga vardagsrationaliseringar i 
verksamheterna. 
 
Uppdra till socialchef att utreda möjligheterna till att höja heltidsmåttet 
inom hemtjänsten från 36,25 till 37,00 timmar/vecka, som är 
heltidsmåttet i de särskilda boendena. 
 
 
---- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 14   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2008-04-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 

SN § 36 
AU § 40 
 

Taxor och avgifter 2009 
 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson föredrar 
förutsättningarna för arbetet med taxor och avgifter för 2009. 
Ekonomiavdelningen har begärt in förslag på reviderade taxor och avgifter 
för 2009 till 2008-05-23. Socialnämnden sammanträder enligt plan 2008-
05-22 och kan då fatta beslut om förslag till ev förändringar i taxor och 
avgifter. 
 
Socialförvaltningen har startat översyn av befintliga taxor och avgifter och 
kommer att presentera ett förslag för arbetsutskottet 2008-05-08. 
 
Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt socialchefen att presentera förslag 
på taxor och avgifter för 2009 på arbetsutskottets sammanträde 2008-05-
08, samt att utreda om det finns förutsättningar att koppla hyressättningen i 
särskilt boende till hyresförändringar i TBAB. 
 
Ett första utkast till Taxor och avgifter 2009 föredras för socialnämnden. 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att ta upp frågan för beslut på sammanträde 2008-
05-22 efter arbetsutskottets behandling 2008-05-08. 
 
 
 


