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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21,00 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Bernt Nykvist, s  
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Christer Sjöberg, m, tjg ers. 
 Anita Borg, c, tjg ers. 
 Margareta Ohlin, fp 
 Lennart Johnsson, tp, tjg ers 
  
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Tommy Nyberg, kommunchef § 50 
 Susanne Johansson, enhetschef, § 50 
 Liselott Östlund undersköterska, § 50 
  
  
Utses att justera Margareta Ohlin 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås, fredag 2008-06-13 kl 16,00. 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 48 – 58 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Margareta Ohlin 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2008-06-12   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-06-13 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-07-04 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson.  
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SN § 48 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Margareta Ohlin till att justera protokollet. 
 
------- 
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SN § 49 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
Ett extraärende anmäls. 
Ärende angående ”Ansökan om stimulansbidrag för verksamhet som stöd till 
anhöriga som vårdar och hjälper närstående” behöver behandlas av nämnden då 
sista ansökningsdag är 2008-06-30. 
  
Nämnden fastställer dagordningen med detta tillägg. 

 
 ----- 
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SN § 50 
 
Information 
 
 
Utredning av socialnämndens verksamhetsområden 
Kommunchef Tommy Nyberg och socialchef Carina Leijon föredrar 
utredningen vilken varit utsänd till ledamöterna i förväg. Bilaga. 
 
Socialnämnden uppdrar till socialchefen att till nästa sammanträde återkomma 
med uppföljning till nämnden om vilka åtgärder som redan vidtagits, samt 
planering för kommande åtgärder, för att rätta till de brister som framkommit i 
utredningen. 
 
 
Redogörelse för vidtagna åtgärder för att uppnå budgetbalans 
Enhetschefen för Torsås - Gullabo hemtjänst Susanne Johansson och 
undersköterskan Liselott Östlund, Torsås hemtjänst redogör för vidtagna 
åtgärder inom hemtjänsten i Torsås för att uppnå budgetbalans. 
 
Enhetschefen stämmer varje månad av, 1 - 2 gånger, att volymen personal är i 
nivå med beviljad omsorgstid. I varje personalgrupp finns en 
bemanningsansvarig som lånar ut ”övertalig” personal till någon annan grupp 
där behovet är större just då, kortar ner turer när behovet inte finns o s v. Detta 
gör att antalet timvikarier minskar och att kontinuiteten för brukarna ökar, de 
möts oftast av van personal. Antalet timvikarier var för ett år sedan ca 10 per 
grupp, nu är det ca 10 totalt för de tre personalgrupperna. Den ordinarie 
personalen tycker att det är spännande och kul att ibland besöka ett annat 
område och det bidrar till att man tänker på helheten för verksamheten, man är 
anställd av Torsås kommun och inte på en enskild enhet eller grupp.  
 
Susanne informerar varje månad personalen om ekonomin efter det 
budgetuppföljningsmöte hon haft med socialchefen och ekonomen. För 
personalen har det blivit mycket enklare att spara när det finns ett konkret mål, t 
ex ”nolla” 90 timmar per månad istället för att spara rent allmänt 
 
Brukarna har kommenterat att personalen nu verkar lugnare vilket är en 
konsekvens av den ökade kontinuiteten i personalgrupperna och att man inte 
längre är orolig för nedskärningar p g a att man ”nollar” turer när behovet av 
insatser tillfälligt är mindre. 
 
Avslutningsvis konstaterar Susanne och Lotta att fler och fler av personalen 
säger sig vara stolta för att arbeta för Torsås kommun. 
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SN § 50, forts. 
 
 
Beslut av SNAU om tillsvidareanställning av socialsekreterare. 
Ordförande Henrik Nilsson-Bokor redogör för beslut i arbetsutskottet att 
tillsvidareanställa socialsekreterare 1,0 i Individ- och familjeomsorgsenheten. 
 
Det har varit svårt att rekrytera kvalificerad personal till den i budget 2008 
inrättade tvååriga projekttjänsten som socialsekreterare. Arbetsutskottet beslöt 
därför att medge tillsvidareanställning då det vid tillfället fanns kompetent 
personal att tillgå.  
 
 
Beslut 
Med anledning av utredningen av socialnämndens verksamhetsområden uppdrar 
socialnämnden till socialchefen att till nästa sammanträde återkomma med 
uppföljning till nämnden om vilka åtgärder som redan vidtagits, samt planering 
för kommande åtgärder, för att rätta till de brister som framkommit i 
utredningen. 
 
 
Socialnämnden tackar Susanne Johansson och Liselott Östlund för 
informationen om hur man arbetar och framför sitt tack även till den övriga 
personalen inom Torsås – Gullabo hemtjänst. 
 
 
Socialnämnden ställer sig bakom AU:s beslut att tillsvidareanställa 1,0 
socialsekreterare och uppdrar till socialchefen att inrätta tjänsten permanent i 
kommande budgetarbeten. 
 
 
---- 
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SN § 51 
AU § 63 
 
Budgetprocessen i socialförvaltningen 
 
Sammanfattning 
I syfte att skapa och arbeta efter en tydlig struktur i budgetarbetet har 
förvaltningsledningen tagit fram ett förslag till hur budgetarbetet ska gå till över 
året i förvaltningen. Ledordet i arbetet med budget är delaktighet från samtliga 
budgetansvariga i förvaltningen. 
Processen ska ses som levande och lämnar öppet för revideringar. 
 
Handlingar i ärendet 
Flödesschema över budgetprocessen 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet förslår socialnämnden besluta att anta processen för 
budgetarbetet i socialförvaltningen. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta processen för budgetarbetet i 
socialförvaltningen. 
 
 
---- 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 7 av 14 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2008-06-12 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 52 
AU § 59 
 

Nutritionspolicy 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar ärendet. 
 
Kostchef Ann Eklund och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Kerstin 
Jonskog presenterade för arbetsutskottet 2008-06-04 det förslag till 
nutritionspolicy som tagits fram. 
 
För att på ett handlingskraftigt och effektivt sätt, tillsammans över 
verksamhetsgränserna, kunna arbeta mot gemensamma mål när det gäller 
kosten på kommunens särskilda boenden har denna nutritionspolicy tagits 
fram. 
Nutritionspolicyn innehåller beskrivningar om t ex styrdokument, ansvar, 
utbildning, dokumentation, daglig aktivitet, bemötande i måltidssituationen och 
måltidsmiljö samt övriga riktlinjer. Policyn avslutas med avsnitt om 
förbättringsområden samt delmål. 
 
Policyn skall vara ett levande dokument och kommer att revideras årligen i 
samband med eller efter det att nutritionsgruppen sammanträtt. 
 
 
Handlingar i ärendet 
Förslag till nutritionspolicy 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden besluta att anta förslaget till 
nutritionspolicy för äldreomsorgens särskilda boenden i Torsås kommun att 
gälla från och med 2008-10-01  
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förslaget till nutritionspolicy för äldreomsorgens 
särskilda boenden i Torsås kommun att gälla från och med 2008-10-01  
 
Socialnämnden beslutar vidare att en årlig uppföljning och återrapportering av 
hur policyn har följts skall ske till nämnden. Den medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan (MAS) ansvarar för detta 
 
 
------ 
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SN § 53 
AU § 61 
 

Förslag till ytterligare utveckling av lokalt anhörigstöd med hjälp av 
ACTION-modellen 
 
Sammanfattning 
Regionförbundet har skickat ut ett missiv till länets kommuner (daterat 2008-05-
22) med förslag om att gemensamt driva anhörigstöd med hjälp av ACTION-
modellen Konceptet bygger på att erbjuda anhöriga/närstående information, 
stöd och utbildning, ordna mötesplatser och nya kommunikationsvägar med 
hjälp av IT-verktyg (bredbandsansluten dator med bildtelefon). 
Förslaget i projektplanen bygger på att respektive kommun använder sitt 
statsbidrag för att finansiera projektet. 
Syftet med detta projekt är att anpassa ACTION-tjänsten till anhörigvårdare till 
äldre i Kalmar län och deras anhöriga som bor på långt avstånd samt att 
utvärdera nyttoeffekten ur såväl livskvalitets- som kostnadseffektivitetssynpunkt. 
Det övergripande målet med ACTION-tjänsten är för anhörigvårdare och 
brukare att:  
• bidra till ökad självständighet, oberoende och ökad kvalitet i det dagliga livet 
• öka möjligheten till kvarboende i det egna hemmet 
• bidra till ökad social delaktighet och minskad ensamhet och isolering 
• öka informationen om den vård och omsorg och hjälpmedel som finns lokalt 

i samhället. 
 
Det övergripande målet med ACTION-tjänsten är för anställda inom vård och 
omsorg för äldre att:  
• vara till nytta för personalen i det dagliga arbetet inom äldreomsorgen genom 

att minska tiden för resor och öka tiden för kontakten och samvaron med 
äldre och deras anhörigvårdare 

• bidra till ökad arbetstillfredsställelse. 
 
Det övergripande målet med ACTION-tjänsten är för kommuner att:  
• bidra till ökad kvalitet i det dagliga livet för deras invånare 
• att bidra till en mera kostnadseffektiv vård och omsorg för äldre och deras 

anhöriga. 
 
Handlingar i ärendet 
Projektplan ACTION 
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SN § 53, forts 
AU § 61 
 
Yttrande i ärendet 
Socialförvaltningen är mycket positiv till ACTION som modell, men tveksam till 
att driva det i samverkan med andra kommuner, då anhörigstödet bör finnas 
lokalt i den egna kommunen. 
Socialförvaltningen har mycket förändringsarbete på gång för närvarande och 
detta kommer inte riktigt rätt i tiden. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att Torsås kommun avstår från 
att delta i projekt utveckling av lokalt anhörigstöd med hjälp av ACTION-
modellen. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att Torsås kommun avstår från att delta i projekt 
utveckling av lokalt anhörigstöd med hjälp av ACTION-modellen. 
 
---- 
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Sn § 54 
 
Redovisning av hur biståndsbeslut om anhöriganställning fattas 
och följs upp. 
 
Med anledning av Ewy Svensson, m, begäran om redogörelse för hur 
biståndsbeslut om anhöriganställning fattas och följs upp redogör socialchef 
Carina Leijon för detta. 
 
I dagsläget finns 2 anhöriganställningar. 
 
1. Anhörig är anställd 2 timmar per dag, 7 dagar i veckan t o m 080531. Efter 

uppföljning ökar anställningen till 3 timmar per dag, 7 dagar per vecka fr 
om 080601. Uppföljning av detta beslut är planerat till 080821 och sedan 
var tredje månad. Uppföljning görs genom hembesök. 

 
 

2. Anhörig är anställd 3 timmar per dag 7 dagar per vecka fr o m 080501. 
Uppföljning och omprövning är planerad till 080827 och därefter var 6:e 
vecka. 

 
Socialchefen Carina Leijon konstaterar att verksamheten är av liten omfattning 
och fungerar väl. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 
 
---- 
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Sn § 55 
AU § 65 
 
Budgetuppföljning jan - maj 2008 
 
Socialchef Carina Leijon föredrar upprättad budgetuppföljning för 
perioden. 
 
Prognosen för Individ- och familjeomsorgen om -2,1 Mkr vid årets 
slut kvarstår. Dock med den förändringen att placeringskostnaderna 
är ca 100 tkr högre pga. en ny placering av en vuxen missbrukare 
medan försörjningsstödet beräknas få 100 tkr lägre nettokostnader p 
g a bidrag från Migrationsverket för flyktingar. 
 
Inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kvarstår tidigare 
prognos medan socialpsykiatrin flaggar för ett underskott om ca 100 
tkr pga. utökade behov av tillsyn kvällstid som måste lösas med 
extrapersonal då kvällspatrullen inte har resurser över för denna 
insats. 
 
Budgetavvikelser: 
Verksamhet Beräknad avvikelse 081231 
Övergripande verksamhet +1,5 Mkr 
IFO -2,1 Mkr 
Hälso- och sjukvård 0,0 Mkr 
Äldreomsorg +0,5 Mkr 
Handikappomsorg +0,1 Mkr 
Totalt 0,0 Mkr 

 
 
Handlingar i ärendet 
Upprättat budgetuppföljning för januari – maj 2008. 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ge i uppdrag till socialchefen 
att fortsätta arbetet för att uppnå budgetbalans samt att överlämna 
budgetuppföljningen för januari – maj 2008 till kommunstyrelsen. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge i uppdrag till socialchefen att fortsätta arbetet för 
att uppnå budgetbalans samt att överlämna budgetuppföljningen för januari – 
maj 2008 till kommunstyrelsen. 
 
 
---- 
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Sn § 56 
AU § 62 
 
Förslag riktlinjer för installation och nyttjande av trygghetslarm i 
Torsås kommun gällande från och med 2008-07-01 

 
Sammanfattning 
För den enskilde som brukare inom äldre- och handikappomsorgen är 
tryggheten och säkerheten av betydelse. Detta med avseende på bland annat 
tidsfrister för besvarande av larm, registrering av larmanrop, hur larmens 
funktion kontrolleras samt vilka planer som finns för att möta eventuella el- 
och teleavbrott. Att få kunskap om hur trygghetslarmet fungerar utifrån ett 
trygghets- och säkerhetsperspektiv för den enskilde. Syftet med föreslagna 
riktlinjer är att tydliggöra detta. 
 
I anslutning till ärendet redogör socialchef Carina Leijon för volymen av 
insatsen tillsynsbesök inom hemtjänsten. Under en dag gör hemtjänsten 16 
tillsynsbesök. Detta skall ställas i relation till att drygt 180 brukare besöks under 
en dag. Under natten görs f n 72 besök hos 50 brukare, de har alla någon typ 
av omsorgsinsats. Tillsynsbesök beviljas då trygghetslarm inte bedöms fungera, 
t ex pga. demens, eller om någon har nedsatt syn. Begreppet tillsynsbesök 
används ibland felaktigt när hemtjänstpersonalen talar om korta besök då man 
gör en insats som att flytta någon från stol till säng el liknande. 
 
 
Handlingar i ärendet 
Förslag riktlinjer 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet förslår socialnämnden besluta att anta riktlinjer för installation 
och nyttjande av trygghetslarm i Torsås kommun att gälla från och med 2008-
07-01 

 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för installation och nyttjande av 
trygghetslarm i Torsås kommun att gälla från och med 2008-07-01 
 
 
---- 
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SN § 57 
AU § 64 
 
Planering av gruppbostad LSS, socialpsykiatri 
 
Socialchef Carina Leijon informerar om att tre ungdomar inom LSS 
är på gång att ansöka om bistånd i form av gruppbostad. 
Planeringen utgår ifrån att ungdomarna är villiga att bo nära 
varandra, t e x i anslutande lägenheter. Socialchefen och 
enhetschefen för socialpsykiatrin har varit i kontakt med 
TFAB/TBAB för att framställa önskemål om en verksamhetslokal 
belägen i anslutning till lägenheterna. Torpgatan skulle vara ett bra 
alternativ men kräver troligen att annan kommunal verksamhet 
flyttar ut. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen 
 
---- 
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SN § 58 
 
Ansökan om stimulansbidrag för verksamhet som stöd till 
anhöriga som vårdar och hjälper närstående 
 
Bakgrund 
 
Torsås kommun har fått stimulansbidrag till verksamheten sedan 2006. De har 
hjälpt kommunen att få fokus på anhörigas utsatta situation och givit en bra 
skjuts framåt i ett angeläget arbete. Socialnämndens viljeinriktning är att det 
pågående arbetet ska fortsätta och att en utveckling skall ske mot kraftfullare 
förebyggande insatser och fortbildningsinsatser för hemtjänstpersonalen i syfte 
att genom kunskap få ökad förståelse för anhörigas situation.  
 
Sammanfattning 
En anhörigstödjare i kommunen arbetar aktivt i det tidigare projektet. 
Uppdraget är att bygga upp nätverk för anhörigvårdare och vara kanal till de 
olika frivilliga organisationerna. 
Vidareutveckling av samarbetet med frivilligorganisationer pågår genom att 
deras insatser följs upp och utvärderas i regelbundna möten med 
anhörigstödjaren. 
Mötesplats för anhörigvårdare, anhörigcafé, nyttjas regelbundet varje vecka.  
Syftet med att ansöka om statsmedel denna gång är att få möjlighet att bygga 
upp den uppsökande verksamheten genom ett personligt besök i syfte att 
erbjuda stöd tidigt samt att fortbilda hemtjänstpersonal i att medvetet arbeta 
för att stötta anhöriga som vårdar. 
Målet med arbetet är att öka anställdas kompetens i stödjandet av anhöriga.  
Att tidigt få kännedom om anhöriga/närstående som vårdar och på vilket sätt 
de vårdar, för att tidigt gå in med stöd.  
För att det fortsatta arbetet ska komma vidare och utvecklas ansöker Torsås 
kommun om 300 tkr för 2009. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att 
 
Till Länsstyrelsen ansöka om 300 tkr avseende 2009 för stöd till 
anhöriga som vårdar och hjälper närstående 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att till Länsstyrelsen ansöka om 300 tkr avseende 2009 
för stöd till anhöriga som vårdar och hjälper närstående 
 
 
---- 


