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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 20.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s, ordf 
 Christina Lönnqvist, s. 
 Bernt Nykvist, s 
 Kerstin Ahlberg, tp 
 Anita Eriksson, c 
 Linda Eriksson, c, 
 Lennart Johnsson, tp. 
 Margareta Ohlin, fp 
 Ewy Svensson, m 
 Elvy Holgersson, tp, ej tjg ers. 
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
  
Utses att justera Bernt Nykvist 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås, tisdag 2009-01-27 kl. 08.00. 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 1 - 9 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Bernt Nykvist 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2009-01-22   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-01-28   Datum för anslags 
nedtagande 

2009-XX -XX   

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, assistent  
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SN § 1 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Bernt Nykvist till att justera protokollet. 
 
------- 
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SN § 2 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen. 

 
 ----- 
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SN § 3 Dnr 09/SN0004:2257 
  
  
 
Information 
 
 
Öppna jämförelser 2008 
Socialchef Carina Leijon informerar om Öppna jämförelse för 2008. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sammanställt den andra 
jämförelsen av olika resultat- och resursindikatorer för äldreomsorgen på 
kommunnivå. 
Syftet med jämförelserna är att stimulera kommuner att i samverkan med 
landstingen utveckla och förbättra vården och omsorgen om äldre. 
Årets rapport innehåller 21 indikatorer vilket är mer än en dubblering av de 
indikatorer som redovisades 2007. 
 
Årets rapport, liksom förra årets, bygger på uppgifter från den officiella 
statistiken, samt Socialstyrelsens patientregister och läkemedelsregister. Nya 
källor i årets rapport är Svenska palliativregistret och Riks Stroke. Indikatorerna 
är dock delvis definierade på annat sätt vilket begränsar möjligheterna att 
jämföra resultaten mellan 2008 och 2007 års jämförelse. 

 Torsås kommun har det sammantaget bästa värdet i Kalmar 
 län enligt Öppna jämförelser 2008. 

 
Bilaga: Redovisning – öppna jämförelser 2008. 
 
---- 
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SN § 3, forts   
 
 
Resultat från brukarundersökning inom äldreomsorgen 2008 
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra årliga 
brukarundersökningar inom vården och omsorgen om äldre. Syftet är att se 
hur brukare upplever vården och omsorgen och hur väl insatserna motsvarar 
deras behov. 
På uppdrag från Socialstyrelsen har SCB genomfört den första nationella 
brukarundersökningen inom hemtjänst och särskilt boende i hela landet.  
Undersökningen genomfördes mellan augusti och november 2008 och har 
sammanställts enligt SCB:s Nöjd-Kund-Index. 
Undersökningen är en urvalsundersökning med en svarsfrekvens på 72 % 
respektive 61 %. Detta innebär att det finns en viss osäkerhet i de redovisade 
uppgifterna. 
 
Socialstyrelsen framhåller att uppgifterna bör tolkas med viss försiktighet. 
Undersökningen ger inte hela bilden av hur brukarna upplever vården och 
omsorgen. 
Socialstyrelsen kommer, efter analys av materialet, att sammanställa en rapport 
i början av 2009. 
 
Torsås kommun uppvisar ett sammantaget gott resultat, över medelvärdet för 
landet, både i hemtjänst och särskilt boende. 
 
Bilaga: Sammanställning av resultatet för Kalmar län 
 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen 
 
----
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SN § 4       
 
SN § 10/2008 
SN § 99/2008                             Dnr 08/SN00068:2258 
 
Budget 2009 
 
Socialchef Carina Leijon ger en kort lägesrapport om arbetet med internbudget 
2009.  
 
Socialnämnden uppdrog, vid sammandraget i december 2008, till socialchefen 
att genomföra omfördelning av 1,2 Mkr till äldreomsorgen genom 
omprioriteringar från övriga verksamheter. Socialchefen meddelar, efter att ha 
reviderat budgetförslaget att detta inte är möjligt. 
 
Vidare meddelar socialchefen att målet att bedriva verksamhet inom 
budgetramen 2009 kommer inte att uppnås med mindre än att  uppsägningar 
av personal kommer att behöva genomföras. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att ge i uppdrag till socialchefen att vid sammanträdet i 
februari 2009 redovisa konsekvenser av personalneddragningar för att dels 
kunna överföra 1,2 Mkr till äldreomsorgen, dels skapa mariginaler för 
oförutsedda händelser. 
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SN § 5 Dnr 08/SN00029:2259 
 
 
Uppföljning utredning 
 
 
Bakgrund 
På uppdrag av Kommunstyrelsen gjorde kommunchefen och socialchefen en 
genomgång av socialnämndens verksamhetsområden, hälso- och sjukvården 
undantagen. Kommunchefen (utredaren) har nu tillskrivit socialnämnden med 
begäran om en uppföljning för vidare redovisning till Kommunstyrelsen 
 
 
Handlingar i ärendet 
Uppföljning utredning 
 
 
Yrkanden 
Ewy Svensson framhåller att socialnämnden i flera år har arbetat med de 
frågeställningar som tas upp i rubricerad utredning samt att även den interna 
utvärdering som socialnämnden behandlade redan i augusti 2008 § 61 skall 
översändas till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden översänder Uppföljning utredning som svar till 
kommunstyrelsen samt kompletterar med socialnämndens interna utredning från 
augusti 2008, § 61. 
 
 
---- 
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SN § 6                               Dnr 09/SN0005:2264 
 
Samverkan IFO. 
 
 
Bakgrund 
Under hösten 2008 tog socialcheferna i Emmaboda, Nybro och Torsås initiativ 
till att förutsättningslöst påbörja ett arbete för att hitta ytterligare 
samverkansområden utöver alkoholhandläggningen. Det första mötet hölls 
2008-09-12 i Nybro och förutom socialcheferna deltar respektive IFO-chefer 
för verksamheten. I Nybro utgör de två personer. 
 
Syftet med arbetet är att de små kommunerna stöttar och stärker varandra med 
kompetens och erfarenhet och minskar sårbarheten i den lilla kommunen. 
Målsättningen är att ge kommuninnevånarna en service och ett stöd av god 
kvalitet och inom skälig handläggningstid. Förhoppningen är också att 
kostnaderna ska hållas på en stabil nivå genom en hög grad av samverkan inom 
flera av IFO:s ansvarsområden.  
 
De flesta områden kan komma att belysas. De som inledningsvis noterats är: 
Familjerådgivning, Skuldsanering, Socialjour, Familjerätt, Medling, Stödfamilj, 
Familjehem, Jourhem Utbildning, Mentorstöd, Fältverksamhet 
 
För närvarande är fokus på familjerådgivning, där målsättningen är att vi ska ha 
kommit ur nuvarande avtal 2010-01-01, för att istället ha en gemensam egen 
lösning. IFO-cheferna arbetar med den frågan liksom med möjligheten att 
rekrytera och ha en gemensam bank av familjehem och stödfamiljer liksom 
jourhem. Tidplanen för detta arbete är att presentera ett förslag innan 
semesterperioden startar. 
 
Eftersom Kommunfullmäktige 2008-11-26 (§ 106/08) uppdragit åt 
kommunchef Tommy Nyberg att tillsammans med socialchef Carina Leijon 
kontakta en närkommun för att allvarligt diskutera möjligheten att samverka kring individ- 
och familjeomsorgsverksamheten, är det angeläget att påtala att ett sådant arbete 
pågår och att socialnämnden informerades och gav klartecken till detta 2008-
09-25.  
Arbetet präglas av entusiasm och en tro på framtida gemensamma lösningar 
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SN § 6, forts. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att informera Kommunfullmäktige 
om att arbete kring samverkan bedrivs tillsammans med Emmaboda och 
Nybro kommun. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden informerar Kommunfullmäktige om att arbete kring samverkan 
bedrivs tillsammans med Emmaboda och Nybro kommun. 
 
 
---- 
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SN § 7                                Dnr 08/SN00068:2260 
 
Kostnadsminskningsförslag om 3 % 
 
Bakgrund 
Vid KF:s sammanträde 2008-11-26 (§ 106/08) beslutade Kommunfullmäktige 
att omedelbart ge alla nämnder i Torsås kommun i uppdrag att redovisa 
kostnadsminskningsförslag på 3 % samt konsekvensbeskrivningar av densamma, redovisas 
senast 2009-02-02. Kommunchef Tommy Nyberg har utifrån detta beslut givit 
förvaltningscheferna för bildnings- och socialnämnd uppdrag att beskriva 
förslag på en 3 % besparing utifrån följande: 
• Verksamhetskonsekvenser för en personalminskning motsvarande 3 % 
• ”Tårtbitsförslag” 
• Ett förslag ”utöver det vanliga” dvs. med innovativa inslag 
De förslag samt konsekvenserna av dessa som socialförvaltningen arbetat fram 
redovisas i upprättad utredning. 
 
 
Handlingar i ärendet 
Socialchefens utredning 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att överlämna socialförvaltningens svar till 
Kommunstyrelsen, men vill framhålla att en minskning av nettoramen med 3 % 
2009 inte bedöms görligt p g a de konsekvenser för verksamheterna det enligt 
utredningen medför. 
 
Socialnämnden betonar särskilt vikten av att själv få fatta beslut om vilka 
åtgärder som skall genomföras om Kommunfullmäktige trots detta skulle besluta 
om en minskad ram 2009. 
 
 
---- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 11 av 14 
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2009-01-22 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
SN § 8            Dnr 07/SN0112 
               Dnr 09/SN0004:2261 
 
Socialchefen informerar 
 
 
Bo bra hela livet 
Socialchefen Carina Leijon föredrar en lägesrapport beträffande planeringen av 
trygghetsbostäder i kommunen. 
 
Carina Leijon redogör för vad Äldredelegationen föreslår i sitt betänkande ”Bo 
bra hela livet” (SOU 2008:113) när det gäller Trygghetsbostäder: 
 
Tre begrepp föreslås framledes för äldrebostäder och de ska ersätta nuvarande 
samlingsbegrepp ”särskilt boende”: 

• Seniorbostäder 
• Trygghetsbostäder 
• Vård- och omsorgsboende 

Vidare föreslår äldredelegationen att begreppet korttidsvård används istället för 
korttidsboende, i syfte att understryka att det inte är fråga om ett boende utan en 
vistelse under begränsad tid. 
 
Delegationen föreslår att lagtexten i Socialtjänstlagen ändras så att kommunerna 
ges befogenhet att utan behovsprövning tillhandahålla trygghetsbostäder till äldre. 
Den målgrupp som främst kan vara i behov av ett trygghetsboende är äldre 
människor som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt 
ordinära boende.  
En trygghetsbostad skall innehålla: 

• Tillgång till gemensamhetslokal 
• Personal som en gemensam resurs (exkl. hemtjänstpersonal) 
• Trygghetslarm som kan besvaras inom en kort tidrymd. 
• Möjlighet till gemensamma måltider 
• Bostaden och dess omgivning ska vara tillgänglig, nära till service och 

gemenskap med andra. 
• Fördelar att htj-lokal i samma eller närliggande fastighet. 
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SN § 8, forts. 

 
 
Kommunen själv bestämmer om och i så fall vilka kriterier som ska gälla för att 
den enskilde ska få tillgång till en trygghetsbostad och hur dessa ska förmedlas. 
Hög ålder kan beaktas. 
Äldredelegationen föreslår att statligt bidrag lämnas till personal som ska arbeta 
för att främja gemensamma aktiviteter och kontakter mellan hyresgästerna i 
trygghetsbostäder. 
Att gällande investeringsstöd för särskilda boendeformer även ska omfatta 
trygghetsbostäder. 
 
Från och med 2010-01-01 föreslås dessa bidrag kunna sökas. Vidare föreslår 
Äldredelegationen att en höjning av den maximala boendekostnaden, som ligger 
till grund för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg, från 5 000 till 6 000 kronor 
och en höjning av den andel av boendekostnaden som ersätts, från 93 till 95 
procent, skulle förbättra möjligheterna att efterfråga bostäder anpassade för dem.  
 
Badhusgatan ritad av arkitekt Johan Lunde; en huskropp i tre plan med 20 
lägenheter, fyra treor på 78 kvm och 16 tvåor på 52 kvm. Gemensamhetslokal på 
78 kvm och en hemtjänstlokal på 78 kvm är belägen på bottenplanet. 
Hyreskostnaderna för en två lär hamna på ca 6 500 kr/månad. 
 
Torshammar ritad av arkitekt Henrik Arrhenius; En byggnad i ett plan, som 
består av fyra separata huskroppar med 19 lägenheter, fyra treor på 69 kvm och 
15 tvåor sex på 49 kvm och nio på 57 kvm. 
Gemensamhetslokalen är 130 kvm och hemtjänstlokalen 69 kvm. Dessa 
utrymmen är placerade i en av de separata byggnaderna och välplanerad. 
Magnus Andersson bedömer att Torshammar förslaget kommer att bli minst 20 
% dyrare än Badhusgatan. 
 
KPR:s ledamöter förordar Badhusgatan, där tillgängligheten förs fram som ett 
argument. Gemensamhetslokalen och hemtjänstens lokal behöver dock justeras 
på något sätt, så att ytan blir något större. 
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SN § 8, forts. 

 
 
Fixartjänsten 
Fixartjänsten som inrättades i budget 2008 har nu tillsatts genom 
internrekrytering av Karina Jönsson från IT-enheten. Karina har anställts mellan 
februari och december 2009 och tjänsten skall därefter utvärderas. Karina har 
även under denna tid systemförvaltarskapet för verksamhetssystemet Procapita. 
 
 
Info-guide för personer med psykiska funktionshinder 
Kommunerna Emmaboda, Nybro och Torsås arbetar i ett gemensamt projekt 
med landstinget med att ta fram en info-guide för målgruppen. 
 
 
Sekreterare socialnämnden 
Fr o m 2009-05-01 kommer assistent Kerstin Nilsson att fungera som sekreterare 
i arbetsutskottet och socialnämnden. 
 
 
Socialnämnden noterar informationen. 
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SN § 9 
 
 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden 2008-12-01 – 2008-12-31 anmäls. 
 
 
---- 
 
 
 


