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Plats och tid Socialkontoret, Torsås, kl. 18.00 – 21.30 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande 
 Ewy Svensson, M 
 Christina Lönnqvist, S 
 Bernt Nyqvist, S 
 Kerstin Ahlberg, TP 
 Anita Eriksson, C 
 Linda Eriksson, C 
 Margareta Ohlin, FP 
 Anita Borg, C, tjänstgörande ersättare 
  
Övriga 
deltagande 

Carina Leijon, socialchef 

 Kerstin Nilsson, sekreterare 
 Torsten Karlsson, ekonom, § 59-60 
 Silja Savela, revisor Öhrlings, § 59 
 Kerstin Jonskog, MAS, § 61 
  
  
Utses att justera Linda Eriksson 
  
Justeringens  Kommunkontoret Torsås,. 
plats och tid 2009-06-23 
 
Underskrifter Sekreterare 

 
Paragraf 

  Kerstin Nilsson 57-65 
 Ordförande 

 
 

  Henrik Nilsson Bokor  
 Justerande 

 
  Linda Eriksson 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2009-06-11   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-06-23 Datum för anslags  2009-07-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, 
Torsås 

  

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, assistent  
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SN § 57 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Linda Eriksson till att justera protokollet. 
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SN § 58 
 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen med ändringen att punkt 6 Resultat 
drogvaneenkät utgår samt att ärendet Ansökan serveringstillstånd 
Gullaboås IF tillkommer. 
----- 
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SN § 59       Dnr 09/SN0036 
 
Revisionsrapport personalkostnader inom äldreomsorgen 
 
Silja Savela., konsult från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, har 
inbjudits till socialnämnden för att redogöra för arbetet med 
revisionsuppdraget inom äldreomsorgen som socialförvaltningen gett 
henne. 
 
Bakgrund 
Socialförvaltningen har under många år haft negativa resultat för 
personalkostnader inom äldreomsorgen. Det har varit svårt att kunna se 
och förklara avvikelser i verksamheterna. 
Socialförvaltningen har, för att analysera personalbudget och kostnader 
inom äldreomsorgen, anlitat revisor Silja Savela, Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers. I hennes revisionsuppdrag har även ingått att 
lämna förslag på en bättre och lättare uppföljning. 
 
Handlingar i ärendet 
Analys av personalbudget 
 
Revisionsuppdrag har varit att analysera 

• förvaltningens modell för beräkning av personalkostnader inom 
äldreomsorgen 

• uppföljning av personalkostnader 
• riktvärden som används för att bedöma utfallet i förhållande till 

budget  
• Lindens (avdelning på Mariahemmet) personalkostnader under 

januari-mars 2009 
• att lämna förslag på modell för beräkning av personalbudget 
• att lämna förslag på uppföljning av personalkostnader 

 
Genomgång av budget och redovisning visar att budgeten inte är 
nedbruten på tillräckligt många kostnadsslag. Det är svårt att förstå 
rapporter ur ekonomi-systemet. Riktvärdena är gamla och 
överensstämmer inte med verkligheten vilket ger ett negativt resultat 
samt att ingen uppföljning görs av personalens tidssaldo. 
 
Siljas förslag till åtgärder 

• Personalbudgeten bör delas upp på flera kostnadsslag för att 
underlätta uppföljning 

• Gemengång av beräkningsgrunderna för timlöner, semesterlöner 
och OB-ersättningar 

• Utveckla bättre verktyg för ekonomisk uppföljning 
• Revidera riktvärden kontinuerligt 
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• Följa upp personalens tidssaldo 
• Ta ställning till hur finansiera vak, utbildning mm 
• Reda ut vad tid som inte är direkt brukartid ska användas till 

 
 
 
 
 
 

SN §  59  forts 
 

Budgeten för sjukfrånvaro anses för låg idag och en rimlig budget bör 
ligga på 3 % 
 
Ekonom Torsten Karlsson demonstrerade ett nytt förenklat system 
”Ekozoom” som kommer att underlätta framtagning av rapporter och 
uppföljningen av kostnaderna för enhetscheferna i ute i verksamheterna. 
Starten blir troligtvis till hösten -09. 
En uppföljningsblankett är under utarbetande och kommer att vara klar 
efter sommaren. 
 
Ordförande tackar för Silja Savelas föredragning och Torsten Karlsson 
för visningen av Ekozoom. 
 
Beslut  
Socialnämnden beslutar notera informationen. 
------- 
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SN § 60       Dnr 08/SN0068 
 
Budgetuppföljning jan - maj 2009 
 
Ekonom Torsten Karlsson informerar socialnämnden om upprättad 
budgetuppföljning för perioden. 

 
Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 
090804 

 
Beräknade budgetavvikelser 
Verksamhet Beräknad avvikelse 

091231 
Övergripande 
verksamhet 

                                   
+ 1,1 Mnkr 

IFO                                        
-  2,6 Mnkr 

Hälso- och sjukvård                                                  
- 0,0 Mnkr 

Äldreomsorg                                         
- 0,0 Mnkr 

Handikappomsorg                                         
- 0,1 Mnkr 

Totalt                                         
- 1,6 Mnkr 

 
I överskottet för Övergripande verksamhet ingår att reserven om  
1 mnkr inte tas i anspråk. 
För IFO avser -2,0 mnkr placeringskostnader utöver budget och -0,5 
mnkr försörjningsstöd. Försörjningsstödet i maj låg på en något högre 
nivå än april men väsentligt lägre än de första 3 månaderna av. 
Inom äldreomsorgen beräknar Mariahemmet ett överskridande om 0,2 
mnkr då inkomster för kost uteblir vid vakanta platser medan 
Solgläntan/Bergkvara hemtjänst beräknar ett överskott om 0,2 mnkr 
pga. minskad personaltätheten from 090401. Omsorg funktionshindrade 
beräknar överskridande på korttidsenheten pga insats utöver budget, 17 
tim/vecka. 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden noterar informationen och beslutar överlämna 
uppföljningen till kommunstyrelsen.  
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
---- 
Exp kommunstyrelsen 
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SN §  61       Dnr 09/SN00031 
AU § 24 
 
Demensomsorg 
 
MAS Kerstin Jonskog lämnar en lägesrapport avseende arbetet med 
uppdraget Demensomsorg på Mariahemmet. 
 
Demensomsorg Mariahemmet 

 
Arbetsgruppen består av MAS Kerstin Jonskog, enhetschef Anna-Karin 
Jönsson, biståndshandläggare Marie-Louise Karlsson, Birgitta Alsterfalk 
från Demensanhörigföreningen, demenssjuksköterska Eva Svensson 
samt omsorgsassistent Lena Hansson från Mariahemmet. Gruppen har 
fått i uppdrag att se över möjligheterna att använda någon av 
avdelningarna på Mariahemmet till en renodlad demensenhet 
 
En inventering av dagsläget var en första åtgärd som gjordes för att se 
hur det är idag på våra olika boenden. Hur många har diagnosen 
demens? Inventeringen gjordes i mars 2009, med hjälp av kommunens 
sjuksköterskor, landstingets demenssjuksköterska och läkare från 
kommunens hälsocentraler och visade följande: 
Sophiagården 15/22 boende med demensdiagnos = 68 % 
Solgläntan 8/21 boende = 38% 
Mariahemmet 34/58 boende = 59 % 
 
Nya nationella riktlinjer gällande from 2010-01-01 kommer när det gäller 
vård och omsorg, vilket kommer att innebära att det ställs större krav 
både på landsting och på kommuner. 
 
Ansökan om bidrag (230 000 kr) har lämnats in till Alzheimerfonden för 
vidareutveckling av vård och behandling av den demente samt för 
utbildning av personalen. 
Besked om eventuellt bidrag kommer under sommaren 2009. 
  
Socialnämnden tackar för informationen och hoppas på ett positivt 
besked från Alzheimerfonden.  
 
Handlingar i ärendet 
Inventering 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att invänta besked om sökta medel från 
Alzheimerfonden innan vidare beslut tas. 
----- 
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SN §  62       Dnr 09/SN0033 
 
Ledningsorganisation 2010-01-01 
 
Socialchef Carina Leijon lämnar en rapport om läget om arbetet med ny 
ledningsorganisation from 2010-01-01.  
 
MBL-förhandlingarna hölls 2009-05-28 men ajournerades då fackliga 
företrädarna önskade komplettering av 
arbetsmiljökonsekvensbeskrivning. MBL-förhandlingarna återupptas 
2009-06-17. De fackliga organisationerna har fått möjlighet att inkomma 
med skriftliga synpunkter innan förhandlingen 
 
Med anledning av kommande MBL-förhandling kan det bli aktuellt med 
ett extra sammanträde för socialnämnden för att kunna fatta beslut. 
Datum för extra socialnämndsmöte bestämdes till 2009-06-25.   
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen och beslutar att avvakta med 
beslut tills MBL-förhandlingarna är klara. 
----- 
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SN § 63     Dnr 09/SN0029 
 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
 
Gullaboås IF har ansökt om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i 
samband med den återkommande midsommarfesten på Björkängens 
festplats 2009-06-20. Ansökan avser servering av vin och starköl under 
tiden 19.30 – 01.00. 
 
Utredning och bedömning 
Utredning i ärendet har gjorts av alkoholhandläggare Erik Sandell. 
Gullaboås IF:s  årligen återkommande arrangemang vid Björkängens 
festplats har tidigare genomförts utan problem och ordningsstörningar. 
Sökande arrangerar tillsammans med personer med vana från 
restaurangbranschen vilket kan ses som en fördel. Polismyndigheten har 
inget att erinra. I övrigt har inget framkommit som utgör ett hinder för 
ansökan. 
 
Förslag till beslut 
Utredaren föreslår socialnämnden att bevilja Gullaboås IF tillfälligt 
serveringstillstånd till allmänheten för starköl o vin på Björkängens 
festplats 2009-06-20 kl 19.30-01.00. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
------- 
Exp: alkoholhandläggaren 
         Jörgen Folkesson/Gullaboås IF 
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SN § 64       Dnr 09/SN0004 
 
Socialchefen informerar 
 
Skolavslutningen grundskolan 
Socialchef Carina Leijon informerar om inkomna synpunkter om att 
socialförvaltningen bör ha någon personal på plats vid privat 
avslutningsfest på Skytteholmen. Socialförvaltningen har inte fått någon 
förfrågan om detta. Några personella resurser som arbetar kvällstid finns 
inte inom socialförvaltningen. Då arrangemanget anordnats privat av 
föräldrar till eleverna så anses det vara ett ansvar som ligger på 
föräldrarna att ordningen upprätthålls.  
 
Torpgatans LSS-boende 
Socialchef Carina Leijon informerar om pågående arbetet med ett nytt 
LSS-boende. Då skolan inte har möjlighet att lämna Torpgatan har 
socialförvaltningen tittat på Bryggargatan som ett tänkt alternativ. 2 av 
lägenheterna är ombyggda till fullvärdiga lägenheter. Socialförvaltningen 
har fått i uppdrag av kommunchefen Tommy Nyberg att verkställa 
gruppbostad på Bryggargatan. 
Socialpsykiatrin flyttar till lägenheterna på Torpgatan som omsorgen 
(dagcenter) lämnar. Nuvarande träffpunktsverksamhet på Bryggargatan 
flyttar till den delen av byggnaden som varit studentbostäder och där 
lokalerna är likvärdiga de tidigare. 
 

 Projektuppdrag hemrehabilitering 
Socialchef Carina Leijon informerar om att Agnetha Karlsson, 
enhetschef för hälso- och sjukvården, fått uppdraget att arbeta med 
projekt hemrehabilitering. Projektet kommer att inrikta sig på 
hemrehabiliteringen i ordinärt boende. Finansiering av projektet skall ske 
via sökta stimulansmedel. 

  
Socialnämnden noterar informationen.  
 
Angående skolavslutningen grundskolan hänvisar socialnämndens 
ordförande Henrik Nilsson-Bokor till överenskommelse med IFO om 
att ha personal ute på kända stora festkvällar t ex skolavslutning, Torsås 
marknad. Man har varit ute andra kvällar och borde ha planerat för 
personal även denna kväll. 
------
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SN § 65 
 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 2009-05-01—31 anmäls. 
 
 
 
 
 


