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Socialnämnden 2008-11-20 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Christina Lönnqvist, s 
 Bernt Nykvist, s 
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Ewy Svensson, m 
 Christer Sjöberg, m tjg ersättare  
 Lennart Johnsson, tp, tjg ers. 
 Margareta Ohlin, fp 
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Anna-Karin Jönsson, enhetschef § 95 
 Elin Olsson, enhetschef § 95 
 Susanne Johansson, enhetschef § 96 
  
Utses att justera Bernt Nykvist 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås, tisdag 2008-11-25 kl. 08.00. 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 93 -102  
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Bernt Nykvist 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2008-11-20   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-11-   Datum för anslags 
nedtagande 

2008-    -    

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Torsten Karlsson  
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SN § 93 
 
 

Val av justerare 
 
Nämnden väljer Bernt Nykvist till att justera protokollet. 
 
------- 
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SN § 94 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen. 

 
 ----- 
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SN § 95 Dnr 08/SN00076 
   
 
Information 
 
 
LSS-verksamheten 
 
Avgående enhetschef Anna-Karin Jönsson och tillträdande enhetschef Elin 
Olsson informerar om LSS-verksamheten 1990 - 2008 i kommunen, dess 
utveckling och förändring under tiden fram till nu och hur den närmaste 
framtiden ter sig. 
 
Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen 
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SN § 96     Dnr 07/SN00056 
   
 
Budgetuppföljning januari – oktober 2008 
 
Socialchef Carina Leijon informerar arbetsutskottet om upprättad 
budgetuppföljning för perioden. 
 
Prognosen efter oktober månad visar på ett sämre resultat än 
förväntat. Förändringarna sedan september månad står äldreomsorg 
och handikappomsorg för. De övriga verksamheterna är 
oförändrade sedan förra månaden. 
Handikappomsorgen pekar mot ett positivare resultat än tidigare 
medan äldreomsorgen pekar mot högre kostnader än förväntat. Den 
omsorgstyngd som togs i beaktande vid tidigare prognoser har inte 
infriats. 
Sophiagården och Solgläntan, Bergkvara hemtjänst samt 
nattpatrullen påvisar inga negativa resultat denna uppföljning. Det är 
Mariahemmet och Torsås/Gullabo hemtjänst som inte klarar sitt 
uppdrag inom givna ekonomiska ramar. 
 
Enhetschef Susanne Johansson ger en beskrivning över de faktorer 
som medverkat till att den ekonomiska prognosen för Torsås 
hemtjänst är sämre än i våras. I huvudsak beror försämringen, 
gentemot tidigare prognoser, på att några omsorgstagare med behov 
av mycket omsorg, dygnet runt i något fall, varit aktuella under 
perioden samt att sommarperioden innebar många insatser. Detta 
har lett till att den vakanshållning vid sjukdom och semestrar som 
kunde genomföras i våras inte kunnat fortsätta under sommaren och 
hösten. 
 
 
Budgetavvikelser: 
Verksamhet Beräknad avvikelse 081231 
Övergripande verksamhet +1,3 Mkr 
IFO -2,3 Mkr 
Hälso- och sjukvård 0,0 Mkr 
Äldreomsorg - 0,9 Mkr 
Handikappomsorg +0,3 Mkr 
Totalt -1,6 Mkr 
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SN § 96, forts.  
 
 
Handlingar i ärendet 
Upprättad budgetuppföljning för januari – oktober 2008. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge i uppdrag till socialchefen att fortsätta arbetet för 
att minimera det befarade underskottet samt att fortsätta att utveckla 
uppföljningsarbetet för att uppnå säkrare prognoser. 
 
Socialnämnden beslutar att överlämna budgetuppföljningen för januari – 
oktober 2008 till kommunstyrelsen. 
 
---- 
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SN § 97 
SN § 87                             Dnr 07/SN0090  
 
Måltidsverksamheten för pensionärer vid Gullabo värdshus 
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslöt i oktober 2008 att uppdra till ledamöterna i 
nämnden att ta upp frågan om fortsatt subvention för diskussion i 
sina respektive partigrupper. 
 
Ledamöterna redovisar vid dagens sammanträde de diskussioner 
man haft i partigrupperna. Där har det bl a framkommit att det 
framförts önskemål från andra restauranger som också vill få 
erbjuda pensionärer subventionerad lunch.  
 
Vidare finns synpunkten att det borde vara möjligt för 
kommunen, genom kostenheten, att erbjuda pensionärerna att äta 
i skolan i Gullabo, alternativt att lunch kan erbjudas i träffpunkten 
i Gullabo.  
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra till socialchefen att undersöka 
möjligheterna för kostenheten att servera måltider i skolan 
och/eller träffpunkten i Gullabo. 
 
Vidare ges socialchefen i uppdrag att meddela Gullabo Värdshus 
att det inte säkert blir en fortsättning av nuvarande arrangemang 
under 2009. 
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SN § 98                              Dnr 08/SN00037 
 
 
Förslag till avgifter för kost, hyror, förbrukningsartiklar 
och icke återlämnade trygghetslarm 2009 

 
Sammanfattning 
Socialnämnden har tidigare i år fattat beslut om avgifter för samtliga 
verksamhetsdelar där sådan tas ut och vidarebefordrat dem till 
kommunfullmäktige för beslut. 
Dock återstår att fastställa avgift för bostadshyror i särskilt boende, kosten, 
vissa förbrukningsartiklar i särskilt boende samt avgift då återlämnande av larm 
inte sker. 
 
Handlingar i ärendet 
Underlag för beslut från socialchef samt informationsbrev till berörda gällande 
vissa förbrukningsartiklar. 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 
att nya avgifter för kost till socialnämndens målgrupper 2009 fastställs till 
frukost 33.00, lunch 53:00, kaffe 7:00, kvällsmål 36:00 samt matdistribution 
53:00 
 
att bostadshyran i särskilt boende kontinuerligt följer TBAB:s hyreshöjningar. 
 
Att avgift för tillgång till toalett- och hushållspapper, tvätt- och sköljmedel, 
tvättlappar, rengöringsmedel samt glödlampor uttages i särskilt boende med 
100 kr/mån exkl. moms från och med 2009-01-01 för den som önskar 
socialförvaltningens hjälp med att tillse att artiklarna finns i bostaden. 
 
Att larminnehavaren/dödsboet debiteras en avgift om 2000 kronor då larmet 
inte återlämnas efter nyttjande tidens slut. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
---- 
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SN § 99                             Dnr 08/SN00068 
 
Budget 2009 
 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson informerar 
socialnämden om beredningsläget för Budget 2009. Innan kommunfullmäktige 
definintivt har fastställt budgetramen för 2009 kan slutgiltigt 
internbudgetförslag inte presenteras för socialnämnden. För närvarande finns 
dock ett arbetsmaterial som överskrider de olika ramförslagen med mellan 1,5 
Mkr och 2,9 Mkr. 
 
I budgetförslaget finns, förutom förändringar jämfört med 2008 enligt tidigare 
direktiv, inarbetat medel för en 0,5 tjänst som fältsekreterare. Tjänsten skall 
vara heltid där BUN finansierar hälften. Förslaget kommer från 
presidieöverläggningar mellan de två nämnderna. 
 
Ordförande och socialchef informerar om två IFO-ärenden som i det ena fallet 
innebär en väsentligt högre kostnad än tidigare (7100 kr per dag) och i det 
andra fallet är helt nytt och troligen kommer innebära ett års placering för 1600 
kr per dag. 
Vidare innebär den nya gruppbostaden för 6 personer inom LSS-verksamheten 
ökade kostnader med motsvarande 2,8 Mkr. Något nämnden enligt lag varit 
nödsakade att kunna erbjuda de som är berättigad och som ansöker om 
gruppbostad enligt LSS 
 
Olika besparingsförslag för att kunna uppnå ett budgetförslag inom ram 
diskuteras. B la diskuteras möjligheten att tidigarelägga ett inflyttningsstopp på 
Sophiagården genom att stänga en enhet. 
 
Socialchefen informerar om att Emmaboda kommun har tackat nej till att 
utöka med ett Personligt ombud. För Torsås del innebär detta att 
budgetförslaget kan minskas med 18 tkr. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppdra till Socialchefen att utreda konsekvenserna 
av att tidigarelägga ett inflyttningsstopp på Sophiagården. 
 
Med anledning av beslut om ändrade avgifter i § 98  ges förvaltningen i 
uppdrag att budgetera om intäkterna för 2009. 
 
Socialnämnden beslutar att till kommunfullmäktige göra en framställan om 
kompensation i budget 2009 med 2,8 Mkr som det inneburit för 
socialnämnden att starta en ny gruppbostad för 6 personer. 
Framställan uppgår till 2,8 Mkr i ramökning. 
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SN § 99                              Dnr 08/SN00080 
 
 
Sammanträdestider 2009 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson föredrar förslag till 
sammanträdestider 2009 för arbetsutskottet, socialnämnden, SOCSAM samt 
KPR, kommunala pensionärsrådet. 
 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Startid
SNAU 22 5, 26 26 1, 30 28 25 20 24 22 26 17 13.00
Socialnämnden 22 19 12 16 14 11 10 8 12 10 18.00
SOCSAM 14 12 5 9 7 4 3 1 5 3 13.00
KPR 24 20 22 17 15.00  
 
Sammanträden med nämnden och arbetsutskottet genomförs normalt sett på 
torsdagar, men det finns undantag. 
 
Socialnämnden läggs så att budgetuppföljningen för månaden före behandlas 
direkt där utan att vara i arbetsutskottet. 
 
Socialnämnden i februari är placerat 19/2 för att kommentarerna till 
årsredovisningen skall kunna lämnas till kommunstyrelsen den 20/2. 
 
Internbudgeten för 2010 beslutas den 10/12. Enligt tidplanen kommer 
fullmäktige att ta budget 2010 den 25/11. 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden att fastställa sammanträdestider 2009. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer sammanträdestider 2009 enligt förslag ovan. 
 
Socialnämnden ger i uppdrag till socialchefen att komplettera 
sammanträdesplanen med datum för budget- och målarbete. 
 
 
---- 
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SN § 100                            Dnr 08/SN00076 
 
 
Socialchefen informerar 
 
Socialchefen har beslutat att fr. o m 2009-01-01 föra över ansvaret för 
gruppbostad Andgatan till enhetschef Sören Gunnarsson. Andgatans 
gruppbostad har mer och mer riktat sig mot psykiskt funktionshindrade. Detta 
ger förutsättningar för enhetschef Elin Olsson att samverka med skolan för barn 
med särskilda behov. Elin besitter sådan kompetens att hon kan vara rådgivande 
i metoder som gör att eleverna kan fullgöra sin skolplikt i Torsås kommun. 
 
Arkitekter har visat två olika förslag på nybygge av Trygghetsboende, dels på 
Badhusgatan, dels på Torshammar. En kostnadsuppskattning är beställd av 
Magnus Andersson, VD för TBAB. 
 
Socialchefen avser att utreda om det finns vinster i att skapa en hemtjänstgrupp 
som enbart sysslar med service, d v s inköp, städning och matdistribution 
 
Socialchefen, och även vice ordförande Ewy Svensson, har haft möte med 
revisorerna som undersöker verksamheten inom IFO-enheten.  
 
 
 
---- 
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SN § 101                           Dnr 08/SN00082 
 
 
Övriga ärenden 
 
Ekonom Torsten Karlsson informerar om att kommunledningen dels har 
beslutat att medverka i ett jämförelseprojekt med Vimmerby, Högsby, 
Uppvidinge, Hultsfred och Borgholms kommuner, dels har utsett Torsten 
Karlsson till projektledare för Torsås del av arbetet. 
 
Projektets styrgrupp, som består av politiker och chefstjänstemän från de olika 
kommunerna har vid ett sammanträde i Vimmerby den 14:e november 2008 
beslutat att det första jämförelseområdet skall behandla Individ- och 
familjeomsorgen 
 
För arbetet på hemmaplan i Torsås behövs en referensgrupp till projektledaren 
där förslagsvis ordföranden i socialnämnden, socialchefen och IFO-chefen ingår. 
Projektledaren föreslår att arbetsutskottet utser referensgrupp vid 
nästkommande sammanträde 08-12-03. 
 
Det första delprojektet skall vara klart 2009-08-21. 
 
 
---- 
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SN § 102 
 
 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden 2008-10-01 – 2008-10-30 anmäls. 
 
---- 
 
 
 
 
 


