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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 13.00 – 19.00 
  
Beslutande Henrik Nilsson Bokor, s. ej närvarande 16.28 – 16.49 § 25 
 Ewy Svensson, m, tjänstgörande ordförande 16.28 – 16.49 § 25  
 Bernt Nykvist, s 
 Kent Gullin, tp tjänstgörande ersättare 
 Anita Eriksson, c 
 Linda Eriksson, c, 
 Margareta Ohlin, fp 
 Elvy Holgersson, tp tjänstgörande ersättare 
 Anita Borg, c 18.00 – 19.00 
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 
 Rolf Nordström, IFO-chef §§ 24, 29 
 Enhetscheferna Elin Olsson, Agnetha Karlsson, §§ 24, 29 
 Enhetscheferna Anna-Karin Jönson Susanne Johansson, Karin Olsson § 24  
  
  
Utses att justera Ewy Svensson 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås, onsdag 2009-04-01 kl. 13.00. 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson 22 - 30 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande  
  Ewy Svensson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2009-03-19   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-       -          Datum för anslags 
nedtagande 

2009-XX -XX   

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås   

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, assistent  
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SN § 22 
 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Ewy Svensson till att justera protokollet. 
 
------- 
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SN § 23 

 
 

Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen.  

 
 ----- 
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SN § 24  
 
 
Målarbete 
 
Bakgrund 
 
Socialnämnden beslöt § 21 2009 att till dagens datum, 2009-03-19 kl. 13.00, 
kalla enhetscheferna till socialnämnden för att redogöra för verksamhen 2008, 
2009 samt planer inför 2010. 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor inleder med en sammanfattning av 
verksamhetsåret. 
 
Enhetscheferna Agnetha Karlsson, Susanne Johansson, Anna-Karin Jönsson, 
Karin Olsson, Elin Olsson och Rolf Nordström redogör för sin verksamhet 
enligt ovanstående modell. 
 
Följande noteras särskilt om framtiden: 
 
Hälso- och sjukvården har startat en s.k. Fallgrupp som ett komplement till 
fixaren. Den skall arbeta med att förebygga fallskador.  
Enhetschefen noterar att det är svårt att rekrytera semestervikarier till 
sjuksköterskorna. 
 
För att kunna nå den ”tid hos kund” som socialnämnden beslutat om inom 
äldreomsorgen behövs mer personal, som exempel krävs då ytterligare 6 
personal vid Mariahemmet. 
 
En ny personalpool för äldreomsorgen startar 2009-04-01. 
 
Det har inkommit tre ansökningar om gruppboende LSS från personer som idag 
har beslut om korttidsvistelse. Förvaltningen arbetar med hur detta skall lösas 
under året. Olika alternativ övervägs.  
 
Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat sedan slutet av 2008. Nya riktlinjer 
har utarbetats och är klara i mars 2009. Ett nytt, mycket striktare förhållningssätt 
introduceras. 
 
Avtal med nuvarande familjerådgivning är uppsagt till 2009-12-31. Kommunen 
måste enligt lag kunna erbjuda familjerådgivning. I samarbete med Emmaboda 
och Nybro kommuner utreds en lösning på frågan, dock troligen till en högre 
kostnad än idag. Budget 2009 uppgår till 67 tkr netto. 
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SN § 24, forts.  
 
 
Handlingar i ärendet 
Verksamhetsberättelser 2008 från enhetscheferna 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att notera informationen samt uttrycker ett särskilt tack 
för arbetet mot fallskador.  
 
---- 
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SN § 25   
 
Stimulansmedel 2009 
 
Socialchef Carina Leijon informerar om förslag till Stimulansmedel för bättre 
vård och omsorg om äldre 2009. 
 
De nuvarande utvecklingsområdena kvarstår. Kommuner och landsting 
uppmuntras att, om det finns behov, inkludera satsningar inom psykisk ohälsa i 
utvecklingsområdena. Regeringen betonar vikten av samverkan mellan 
huvudmännen och olika lokala aktörer. Socialstyrelsen ska i sin uppföljning följa 
utvecklingen på dessa områden.  
 

 Redovisnings- och ansökningstid går ut den 30 mars 2009. 
 
Beloppet 2009 blir något lägre än 2008, då en neddragning med ca 4 % har 
diskuterats. Det preliminärt avsatta beloppet är 1 032 tkr. När beslutet är fattat 
kommer mer information. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar uppdra till socialchefen att återkomma med förslag på 
områden där stimulansmedlen kan användas 2009. 
 
----
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SN § 26   
 
Socialchefen informerar 
 
 
Hemsändning av apoteksvaror 
 
Socialchef Carina Leijon informerar om att arbetet med att få till stånd 
hemsändning av medicin direkt till omsorgstagarna från Apoteket för att 
personalen inte ska behöva lägga arbetstid på att köa på Apoteket. Detta enligt 
målsättning i styrkortet om inköp. 
 
 
Studiebesök i Älmhult om samverkan 
 
Socialchef Carina Leijon besökte med kollegor från Emmaboda och Nybro 
kommuner, Älmhults kommun för att ta del av erfarenheter angående 
samverkan om familjerätt. 
 
Älmhult samverkar med Ljungby och Markaryd sedan 3 år. En gemensam 
nämnd bestående av respektive socialnämndsordförande i de deltagande 
kommunerna fungerar som samverkansorgan. 
 
Vid starten hade man utgått från den kommun som vid tillfället hade bäst 
förutsättningar och valet föll då på Älmhult som hade en van och erfaren 
socialsekreterare. Älmhult kommun står för lokaler o chefskap men anser att 
de har fördel av att verksamheten finns i Älmhult varför ingen avgift debiteras 
för detta. Totalt uppgår personalstyrkan till 2,75 årsarbetare. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
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SN § 27 
AU § 15 
SN § 16 
 
 
Uppföljningsblankett, verksamhetsmått 
 
Socialnämnden beslöt § 16 2009 att ge arbetsutskottet i uppdrag att 
fastställa rutin och blankett för uppföljning 2009 samt vilka 
verksamhetsmått som skall mätas och redovisas 2009. 
Arbetsutskottet fastställde i § 15 2009 uppföljningsmått för 2009 
enligt bilaga 
 
 
Handlingar i ärendet 
Arbetsutskottets beslutade uppföljningsmått 2009, se protokoll AU 
§ 15. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialchefen förslår att uppgifterna lämnas till socialnämnden vid tertialrapport 
och halvårsbokslut samt bokslut. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar av arbetsutskottet fastställda 
uppföljningsmått 2009. 
 
Socialnämnden beslutar att uppgifterna skall lämnas till socialnämnden vid 
tertialrapport och halvårsbokslut samt bokslut. Om något mått avviker från det 
normala skall tätare rapportering ske. 
 
 
---- 
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SN § 28  
 
Budgetuppföljning jan - feb 2009 
 
Socialchef Carina Leijon informerar muntligt socialnämnden om 
preliminärt upprättad budgetuppföljning för perioden. 
 
Uppföljningen skall presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 
090324. 
 
Beräknade budgetavvikelser: 
Verksamhet Beräknad avvikelse 091231 
Övergripande verksamhet +1,1 Mkr 
IFO -1,6 Mkr 
Hälso- och sjukvård 0,0 Mkr 
Äldreomsorg 0,0 Mkr 
Handikappomsorg 0,0 Mkr 
Totalt -0,5 Mkr 
 
I överskottet för Övergripande verksamhet ingår att reserven om  
1 Mkr inte används. 
För IFO avser -1,1 Mkr placeringskostnader utöver budget och -0,5 
Mkr Försörjningsstöd, trots att den budgeten ökades med 50 % eller  
1 Mkr till 2009. 
 
 
Förslag till beslut 
Vice ordförande Ewy Svensson föreslår att om underskott befaras 
inom ansvarsområdet Solgläntan/Bergkvara hemtjänst vid nästa 
uppföljning så skall enhetschefen kallas till socialnämnden för 
redogörelse av orsakerna. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att uppföljningsrapporten skall delges 
nämndsledamöterna skriftligt så snart den är klar och att även den 
maskinellt upprättade rapporten som kommunstyrelsens 
arbetsutskott får skall delges socialnämnden på samma sätt. 
 
---- 
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SN § 29 
 
 
SN § 16                             Dnr 08/SN00068:2340  
AU § 9/2009 
SN § 4/2009       
SN § 10/2008 
SN § 99/2008                             Dnr 08/SN00068:2258 
 
Budget 2009, vidtagna åtgärder för budget i balans – 
redogörelser från verksamheterna 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har lagt en budget inom ram för 2009 inkluderat en buffert 
för oförutsedda händelser om 1 000 tkr. Därtill har försörjningsstödet ökats 
med 1 000 tkr, 1,0 tjänst som biståndshandläggare inrättats samt 0,5 tjänst 
inom socialpsykiatrin. Budgeten för placeringskostnader har höjts med 739 tkr 
för att täcka de kända kostnaderna för 2009 slutligen har en ny gruppbostad 
finansierats inom ram (3 000 tkr). Förvaltningsledningen befarar att budgeten 
för sjukvikarier inom äldreomsorgen (1 %) är något låg, där 3 % är en rimligare 
siffra. Socialnämnden uppdrog då vid januari månads sammanträde till 
socialchefen att återkomma vid februari månads sammanträde (SN § 4/09) 
med en konsekvensbeskrivning av personalneddragningar för att kunna 
överföra 1 200 tkr till äldreomsorgen. 
 
Enhetscheferna Elin Olsson, Agnetha Karlsson och IFO-chef Rolf Nordström 
närvarar och föredrar förslag till omfördelningar enligt följande: 
 
Ordförande Henrik Nilsson Bokor lämnade sammanträdet mellan klockan  
16.28 – 16,49 men var tillbaka vid tidpunkten för beslutsfattandet. Under 
frånvaron tjänstgjorde vice ordförande Ewy Svensson som ordförande. 
 
 
Omsorg Funktionshindrade 
Gruppbostäderna Svangatan, och Andgatan samt Dagcenter visade överskott 
2008 med 310 tkr 2008. Samma besparingar kan göras 2009. 
Skall korta ner turer på gruppbostaden Andgatan – ger 54 tkr. 
Svalan kortare turer ca 24 tim ger ca 40 tkr. 
Resterande neddragning görs genom allmänna besparingar och eventuellt 
neddragning av bemanning dagcenter. Summa -425 tkr. 
 
Hälso- och sjukvården 
Minskar hyror av hjälpmedel från landstinget – 100 tkr 
Vakanshåller 0,43 sjukskötersketjänst fr om 090815 -150 tkr. 
Summa 250 tkr. 
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SN § 29, forts. 
 
 
IFO 
IFO-chef Rolf Nordström meddelar att han med hänsyn till föreliggande 
budget- och bemanningssituation inte ser några möjligheter att omfördela 335 
tkr till äldreomsorgen. 
 
Förvaltningsgemensam administration 
Socialchefen meddelar att 158 tkr kan omfördelas från budgeten för 
kontaktpersoner och ledsagare/avlastningsservice LSS med 158 tkr med 
anledning av utfallet 2008. 
 
Vidare ska 167 tkr omfördelas från socialchefens budget för övergripande 
administration enligt tidigare beslut från socialnämnden. Enhetschef för 
personlig assistans dras ned från 1,0 tjänst till 0,5 från och med 2007-07-01. 
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen förslår socialnämnden att omfördela 1 Mkr till 
äldreomsorgen för att täcka kostnader för korttidsfrånvaro enligt nedan: 
Från Omsorg Funktionshindrade – 425 tkr och -158 tkr, från Hälso- och 
sjukvården -250 tkr och från övergripande administration -167 tkr. 
 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar omfördela 1 Mkr till äldreomsorgen för att täcka 
kostnader för korttidsfrånvaro enligt: 
Från Omsorg Funktionshindrade – 425 tkr och -158 tkr, från Hälso- och 
sjukvården -250 tkr och från övergripande administration -167 tkr. 
 
 
---- 
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SN § 30 
 
 
Anmälan av delegationsärenden 
 
 
Delegationsbeslut fattade under tidsperioden 2009-02-01 – 2009-02-28 anmäls. 
 
 
---- 
 
 


