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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 22.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Birgitta Arvidsson, s, tjg ers. 
 Bernt Nykvist, s 
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Ewy Svensson, m 
 Anita Borg, c, tj ers 
 Lennart Johnsson, tp, tjg ers. 
 Margareta Ohlin, fp 
 Anita Eriksson, c 
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Pär Ahlgren, Carina Olsson, Marie-Louise Karlsson biståndshandläggare, § 105 
 Rolf Nordström, IFO-chef § 105 
 Per Lindberg, personalchef § 105 
  
Utses att justera Anita Eriksson 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås, fredag 2008-12-19 kl. 08.00. 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 103 - 112 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Anita Eriksson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2008-12-17   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-12-09   Datum för anslags 
nedtagande 

2009-01 -09   

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, assistent  
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SN § 103 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Anita Eriksson till att justera protokollet. 
 
------- 
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SN § 104 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen. 

 
 ----- 
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SN § 105  
   
 
Information                      Dnr 08/SN00076 
 
 
Biståndshandläggning äldreomsorgen 
Biståndshandläggarna Pär Ahlgren, Carina Olsson och Marie-Louise Karlsson 
föredrar utifrån förslag till broschyr om hemtjänsten, vilket mål och syfte som 
finns med verksamheten och vilka insatser man som enskild kan förvänta sig 
att få bistånd med. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor ställer en fråga om trygghetslarm. 
Biståndshandläggarna har i några fall beviljat annan insats än trygghetslarm till 
personer som larmat flera 100 ggr per månad. I dessa fall är larm inte en 
adekvat insats utan det behövs en annan lösning, t ex tillsyn någon eller några 
ggr per dygn.  
 
För insatser som avser personlig hygien betonar nämnden att den enskildes 
egna önskemål skall beaktas så långt det är möjligt. Den enskilde skall 
exempelvis tillfrågas om hur ofta han/hon önskar duscha och inte få förslag 
från biståndhandläggaren (om det inte efterfrågas) på hur ofta det kan ske. 
 
För insatser som städning, där var tredje vecka anses vara skälig levnadsnivå, 
uttalar nämnden att denna nivå bör gälla även i framtiden i normalfallet. Vill 
den enskilde ha städat oftare än så finns möjligheten att köpa tjänsten från 
privata städbolag, vilket är en skillnad mot insatsen personlig hygien. 
 
Socialnämnden betonar vikten av att den enskilde själv deltar i arbetet och att 
det man får hjälp med är sådant men inte själv kan utföra. 
 
Ledsagning vid t ex sjukhusbesök är en ganska vanlig insats i de fall då den 
enskilde saknar anhöriga som kan vara ledsagare eller om de bor långt bort. 
Biståndshandläggarna fattar alltid separata beslut om denna insats.  
 
Alla beslut (utom beslut om plats i särskilt boende) är tidsbestämda, oftast 2 – 
6 månader. Dessutom görs omprövning då kontaktman från verksamheten tar 
kontakt och meddelar att det finns behov av en förnyad biståndsbedömning. 
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SN § 105, forts   
 
 
Marie-Louise Karlsson meddelar att alla som nu bor i särskilt boende har 
biståndsbedömts. Biståndsbedömning i särskilt boende skiljer sig till viss del 
från ordinärt boende p g a tillgången till tvättmaskiner, städutrustning o s v. 
 
Huvudprincipen är att patienter som lämnar sjukhuset skall åka till sitt hem, 
inte till ett korttidsboende, och få hemtjänst där. Biståndshandläggarna menar 
dock att det ibland finns fall, t ex vid lårbensbrott, då bostadsanpassning inte 
beviljas då behovet finns bara för en kort tid (det är ej permanent behov av 
bostadsanpassning). I dessa fall beviljas korttidsboende. 
Även personer som befinner sig i livets slutskede skrivs ibland ut från 
sjukhuset trots biståndshandläggarens invändning att det är olämpligt. På 
senare tid har dock sjukhuset oftare behållit patienter i denna situation tills livet 
är slut. 
 
Carina Leijon meddelar att vårdplanering via videokonferens kan komma till 
stånd under 2009 och kan innebära en kvalitetshöjning så det blir lättare för 
distriktsköterskorna att delta i vårdplaneringarna. Erfarenheter från Hultsfreds 
kommun är mycket goda. 
 
Henrik Nilsson Bokor frågar med anledning av förslaget om neddragning av 10 
platser på Sophiagården, vilka konsekvenser detta kan få för hemtjänsten. Pär 
Ahlgren menar att det bör vara fullt möjligt att genomföra utan att förstärka 
hemtjänsten om samtidigt antalet korttidsplatser på Sophiagården utökas med 
3 st, till totalt 10 st. Detta för att den enskilde skall kunna veta att det alltid 
finns korttidsplatser tillgängliga även vid brådskande behov av en sådan. 
 
 
Delegationsordning i personalärenden mm  
Personalchef Per Lindberg informerar dels om vilka regler som gäller när 
arbetsgivaren har behov av att säga upp personal på grund av arbetsbrist, dels de 
konsekvenser för arbetsgivaren som förändringar i socialförsäkringssystemet 
som genomförts de senaste åren kan innebära. 
 
Bilaga. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden tackar för informationen 
 
----
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SN § 106                            Dnr 07/SN00056                          
  
   
 
Budgetuppföljning januari – november 2008 
 
Socialchef Carina Leijon informerar arbetsutskottet om upprättad 
budgetuppföljning för perioden. 
 
Samtliga verksamheter, förutom Bergkvara/Solgläntan visar en oförändrad 
prognos per den 30 november jämfört med oktober månads prognos. 
Nämnda enheter visar på ett underskott om 900 tkr, trots att ramen förstärktes 
med 1000 tkr i augusti månad. Skälet till ramförstärkningen var den 
omstrukturering som gjordes i Bergkvara hemtjänst under våren 2008 samt 
satsningen på träffpunktsverksamheten i området. 
 
Förvaltningsledningens bedömning till att prognosarbetet har misslyckats under 
året är att tilliten till varandras kompetens varit alltför hög, de verbala dialogerna 
har inte fullföljts av en skriftlig rapportering av läget från enhetscheferna i 
förvaltningen, det gäller samtliga enheter, samt att instrumenten för att analysera 
orsak till resultatet är undermåligt. 2008 har varit ett ”väntans år” på nytt 
lönesystem och bemanningssystemet Time Care, som kommer att bidra till att 
underlätta prognosarbetet. 
 
Samtliga enheter har under 2008 arbetat hårt och medvetet för att göra så kallade 
vardagsrationaliseringar i det dagliga arbetet. Trots detta redovisar 
socialförvaltningens senaste prognos på ett underskott om totalt 2500 tkr. Det är 
oerhört bekymmersamt inför 2009, då det med denna kunskap i beaktande är 
svårt att tro att ramarna för 2009 kan hållas. Ingen verksamhet har under 2008 
haft några extraordinära insatser. 
 
Förvaltningsledningens bedömning är därför den att socialnämnden står inför att 
besluta om ytterligare neddragningar av 6-10 heltidstjänster för att klara ramen 
2009.  
 
 
Budgetavvikelser: 
Verksamhet Beräknad avvikelse 081231 
Övergripande verksamhet +1,3 Mkr 
IFO -2,3 Mkr 
Hälso- och sjukvård 0,0 Mkr 
Äldreomsorg - 1,8 Mkr 
Handikappomsorg +0,3 Mkr 
Totalt -2,5 Mkr 
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SN § 106, forts.  
 
 
Handlingar i ärendet 
Upprättad budgetuppföljning för januari – november 2008. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att strama upp 
prognosarbetet 2009 genom att kräva in skriftliga prognosbedömningar 
månatligen från samtliga med ett budgetansvar i socialförvaltningen. 
Att införa en gemensam mall för prognosarbetet i socialförvaltningen. 
Att notera informationen om ett prognostiserat underskott om 2500 tkr för 
2008. 
Att uppdra till förvaltningsledning att genomföra fortsatta neddragningar i 
verksamheterna. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att kräva in skriftliga prognosbedömningar månatligen 
från samtliga budgetansvariga i socialförvaltningen samt att införa en gemensam 
mall för prognosarbetet i socialförvaltningen. 
 
Socialnämnden noterar informationen om ett prognostiserat underskott om 
2500 tkr för 2008. 
 
Socialnämnden uppdrar till förvaltningsledningen att genomföra fortsatta 
effektiviseringar med beaktande av bibehållen kvalitet i verksamheterna. 
 
Socialnämnden beslutar uppdra till socialchefen och samtliga budgetansvariga 
enhetschefer att genomföra särskild analys och redovisning av anledningar till 
eventuella budgetavvikelser avseende personalkostnader i bokslut 2008. 
 
 
---- 
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SN § 107 
SN § 99                             Dnr 08/SN00068 
 
Budget 2009 
 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson föredrar förslag till 
internbudget 2009. Kommunfullmäktige har definintivt fastställt budgetramen 
för 2009 till 121 268 tkr exklusive tekniska justeringar för lokalkostnader, 
städkostnader, vissa löneökningar samt förändrade arbetsgivaravgifter. 
 
I budgetförslaget har inte kunnat inrymmas medel för en 0,5 tjänst som 
fältsekreterare i samabete med BUN. Tjänsten skulle vara heltid där BUN 
finansierade hälften. Förslaget kommer från arbetsutskottsöverläggningar 
mellan de två nämnderna. 
 
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 
 
I övrigt innehåller budgetförslaget budgetposter enligt de direktiv som 
arbetsutskottet och socialnämnden vid tidigare sammanträden under året 
beslutat om. En ofödelad pott om 1 Mkr ingår samt ökning av anslaget för 
försörjningsstöd med 1 Mkr. Vidare har budgeterats medel för placeringar av 
vuxna missbrukare och barn och ungdomar enligt den volym placeringar som 
är känd för närvarande. 
 
Olika besparingsförslag för att kunna uppnå ett budgetförslag inom ram har 
utretts. I budgetförslaget ingår att tidigarelägga ett inflyttningsstopp på 
Sophiagården genom att stänga en avdelning om 10 platser och utöka antalet 
korttidsplatser med 3 st till totalt 10 st. 
 
Socialchefen informerar vidare om att enligt hennes bedömning är nuvarande 
budgetram för äldreomsorgen otillräcklig. Det gäller bland annat en 
budgetering motsvarande 1 % av personalkostnaderna för sjukvikarier. En nivå 
på 3 % är mer realistisk. Det innebär ca 1 200 tkr. 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 9 av 16 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2008-12-17 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
SN § 107, forts 
 
Budget 2009 
 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar socialchefens bedömning att äldreomsorgens 
budgetram i föreliggande budgetförslag är otillräcklig. 
 
Socialnämnden uppdrar till socialchefen att genomföra omfördelning av 1,2 
Mkr till äldreomsorgen genom omprioriteringar från övriga verksamheter. 
 
Socialnämnden beslutar att införa intagningsstopp vid Sophiagården 
innebärande 10 platser färre fr o m 2009-07-01 
 
Socialnämnden beslutar att utöka antalet korttidsplatser med 3 st till totalt 10 
st vid Sophiagården senast fr om 2009-07-01. 
 
Socialnämnden beslutar att av kostnadsskäl för närvarande inte inrätta en 1,0 
tjänst som fältsekreterare i samarbete med BUN. 
 
Socialnämnden beslutar att dra in en 0,80 tjänst vid Gullabo 
träffpunktsverksamhet fr o m 2009. 
 
Socialnämnden antar i övrigt  internbudget 2009 enligt upprättat förslag med 
tillägget att redovisning av reviderat förslag skall ske vid nästkommande 
sammanträde. 
 
 
---- 
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SN § 108 Dnr 08/SN00068 
 
 
Eventuellt upphävande av beslut – SN § 99  
 
Bakgrund 
Socialnämnden beslöt vid sammanträdet 2008-11-20 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. 
 
Yrkande 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor yrkar att socialnämnden återtar äskandet i SN 
§ 99 om ramökning med 2,8 Mkr 2009 och istället beskriver de framtida 
ekonomiska konsekvenserna av den nya gruppbostaden i årsredovisning 2008. 
 
Kerstin Ahlberg, tp, Lennart Johansson, tp och Margaretha Ohlin fp yrkar att 
socialnämndens äskande om tilläggsanslag kvarstår. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden 
beslutar i enlighet med sitt eget förslag 
 
Kerstin Ahlberg, tp, Lennart Johansson, tp och Margaretha Ohlin fp reserverar 
sig till förmån för eget förslag. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att återta äskandet i SN § 99 om ramökning med 2,8 
Mkr 2009 och istället beskriver de framtida ekonomiska konsekvenserna av den 
nya gruppbostaden i årsredovisning 2008.. 
 
 
---- 
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SN § 109                           Dnr 08/SN00074                           
AU § 107 
 
Yttrande LSS-komitténs slutbetänkande Möjlighet att 
leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade den 21 
november 2008 
att avge yttrande över LSS-kommitténs betänkande ”Möjlighet att leva 
som andra –ny lag om stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning, samt 
att i skrivelse till kommunstyrelserna och landstingsstyrelserna informera 
medlemmarna om förbundets ställningstaganden samt om möjligheten 
även för icke-remissinstanser att lämna spontanyttrande över LSS-
kommitténs betänkande. 

 
Bakgrund 
Den sista augusti i år överlämnade LSS-kommittén sitt slutbetänkande 
Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service för vissa 

personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) till regeringen. 
Betänkandet har skickats på remiss till bl.a. 58 kommuner och 7 
landsting/regioner. 
SKL har som ett led i sitt arbete med att utarbeta ett svar på remissen 
genomfört fyra remisskonferenser runt om i landet under september månad. 
Förbundet mötte under konferenserna över 600 personer som representerade 
170 kommuner och 10 landsting. Konferensdeltagarna inbjöds att komma 
med synpunkter på det preliminära remissyttrandet. 
Styrelsen för SKL har den 21 november 2008 fattat beslut om sitt remissvar. 
Förbundets budskap till regeringen är tydligt: Det är bra att LSS-kommittén 
föreslår ett samlat statligt ansvar för personlig assistans. Men det räcker inte. 
Staten måste ta över ansvaret för finansiering och beslut om samtliga LSS-
insatser. 

Förbundsstyrelsen vill nu informera om möjligheten att lämna 
synpunkter på betänkandet också för de medlemmar som inte har fått 
betänkandet på formell remiss. Alla kommuner och landsting har 
möjlighet att lämna synpunkter på utredningen till regeringen. Förbundets 
yttrande bifogas denna skrivelse 
 
Torsås kommun har inte fått betänkandet på formell remiss. 
 
Remissvar och spontanyttranden i sex (6) exemplar ska vara inkomna senast 
den 6 februari 2009 till Socialdepartementet. 
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AU § 107. forts 
 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att socialnämnden uppmanar kommunstyrelsen att 
lämna synpunkter till regeringen om slutbetänkandet Möjlighet att leva som 

andra – Ny lag om stöd och service för vissa personer med 

funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 
 
Yttrandet består i att till fullo ställa sig bakom det remissvar styrelsen för 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade den 21 november 2008  
 
 
Beslut 
Socialnämnden uppmanar kommunstyrelsen att lämna synpunkter till 
regeringen om slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra – Ny lag om 

stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 
2008:77) 
 
Yttrandet består i att till fullo ställa sig bakom det remissvar styrelsen för 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade den 21 november 2008  
 
---- 
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SN § 110                             
 
Hemtjänstbroschyr 
 
Socialchefen Carina Leijon föredrar socialförvaltningens förslag till 
informationsbroschyr om hemtjänst. Broschyren innehåller bl a exempel på vilka 
insatser som kan ingå i hemtjänst, vad omsorgstagaren kan förvänta sig av 
hemtjänsten och omvänt. 
 
 
Handlingar 
Förslag till broschyr. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden antar förslag till hemtjänstbroschyr. 
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§ 111                                  Dnr 08/SN00076 
 
 
Socialchefen informerar 
 
 
Uppsägning av logopedavtal 
Uppsägning av logopedavtal har genomförts och uppsägningen är bekräftad. 
 
§ 87/08 Barn- och utbildningsnämnden 
BUN ställer sig i § 87 positiva till att finansiera 0,50 fältsekreterare i samarbete 
med socialnämnden. Notera dock att socialnämnden vid dagens sammanträde, § 
107 Budget 2009, beslutat att av ekonomiska skäl för närvarande inte inrätta en 
fältsekreterartjänst. 
 
 
§ 106/08 Kommunfullmäktige 
 
I samband med att budgetramar för 2009 fastställdes av kommunfullmäktige 
beslutade om vissa tilläggsuppdrag. Bl a annat beslutades: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg tillsammans med socialchef Carina Leijon att 
kontakta en närkommun för att allvarligt diskutera möjligheten att samverka kring individ- 
och familjeomsorgsverksamheten.  
Socialchefen betonar att överläggningar med grannkommunerna om möjligheter 
till samverkan pågår sedan september månad. En redogörelse för vilka områden 
som är föremål för samarbete har redovisats för Socsam. 
 
 
att omedelbart ge alla nämnder i Torsås kommun i uppdrag att redovisa 
kostnadsminskningsförslag på 3 % samt konsekvensbeskrivningar av densamma, redovisas 
senast 2009-02-02, 
Kommunchefen har inlett en tjänstemannautredning. Socialchefen accepterar 
arbetssättet men menar att uppdraget bör behandlas av respektive nämnd. 
 
 
att kommunchefen tillsammans med berörda förvaltningscheferna får i uppdrag att göra en 
lokalutredning i Torsås kommun där möjliga effektiviseringar redovisas till kommunstyrelsen 
senast 2009-02-02, 
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§ 111, forts. 
 
 
 
 
Genomfört provköp – resultat 
Socialchef Carina Leijon redovisar brevväxling mellan OKQ8 i Torsås och 
alkoholhandläggaren för socialnämnden med anledning av provköp av tobak 
tidigare under året. Vid provköpet fick två artonåriga flickor köpa tobak på 
OKQ8 utan att kunna visa legitimation. 
 
 
Återkoppling uttalandet ”Äldrevård får ta tid.” 
Sjuksköterska Elin Sandholm framförde vid ett tidigare sammanträde med 
socialnämnden i samband med information om hemsjukvården i Torsås 
kommun begreppet ”Äldrevård får ta tid”. 
 
Då socialnämndens ledamöter inte kände till att begreppet sedan tidigare 
efterfrågade man var det hade sitt ursprung. Carina Leijon har funnit att det har 
sitt ursprung i en tjänstemannaskrivelse formulerad av Läkemedelskommittén 
2005 och inte har behandlats politiskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---- 
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SN § 112 
 
 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden 2008-11-01 – 2008-11-30 anmäls. 
 
 
---- 
 
 
 


