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Plats och tid Kommunkontoret, Torsås kl. 15.00-20.45 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande 
 Ewy Svensson, M 
 Linda Eriksson, C 
 Margareta Ohlin, FP 
 Elvy Holgersson, TP, tjänstgörande ersättare 
 Birgitta Arvidsson, S, tjänstgörande ersättare 
 Anita Borg, C, tjänstgörandeersättare 
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Kerstin Nilsson, sekreterare 
 Lars Lindahl, KLT                          § 76 
 Anne-Sofie Turesson, KLT            § 76 
 Torsten Karlsson, ekonom              § 75 
 Sören Gunnarsson, enhetschef        § 75 
 Elin Olsson, enhetschef                   § 75 
 Anna-Karin Jönsson, enhetschef     § 75 
 Lena Magnusson, enhetschef           § 75 

Karin Olsson, enhetschef                 § 75 
Agnetha Karlsson, enhetschef         § 75 

  
  
Utses att justera Ewy Svensson  
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Kerstin Nilsson §§ 73-84 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Ewy Svensson 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2009-08-27   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås    

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, sekreterare  
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SN § 73 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Ewy Svensson till att justera protokollet. 
----- 
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SN § 74 
 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer gällande dagordning. 
----- 
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SN § 75     Dnr 08/SN0068    
 
Halvårsbokslut juni 2009 
Samtliga enhetscheferna har kallats till socialnämnden för att redogöra 
för respektive enhets ekonomiska resultat och måluppfyllelse enligt 
styrkort för första halvåret 2009. 
 
Handlingar i ärendet 
Enhetschefernas redovisning för delårsbokslutet juni 2009 
 
Sammanfattning 

Sophiagården har under våren avvecklat 10 boendeplatser. 
Budgetprognosen visar inga tecken på överskridande, möjligtvis en 
smärre positiv avvikelse vid årets slut. 
 
Mariahemmet ligger lite under riktpunkten då personalen startat med 
årsarbetstid vilket sparat 1 600 tim första halvåret.  Resultatet av att man 
sparat 1 600 tim blir en personaltäthet på 0.60 i st för det 
rekommenderade 0,62. Poolen utnyttjas fullt ut och finansieras genom 
vikariebudgeten. 
 
Solgläntan visar på ett positivt resultat. Det är ingen negativ avvikelse i 
någon av hemtjänstgrupperna. Biståndstimmarna i hemtjänsten har 
minskat under sommaren. 
 
HoS visar på ett positiv resultat för 2009 med 0,6 % plus. Uppnått 
sparkravet på 245 tkr för första halvåret.  
 
LSS-verksamheten visar på ett negativt resultat. I sin helhet beror 
avvikelsen på att det dragits 425 tkr från samtliga enheter inom LSS.  
Svangatan och Dagcenter håller sin budget.  
 
Socialpsykiatrin visar inte på någon avvikelse i budget. Årsarbetstid är 
införd på gruppbostaden. Kontaktgruppen flyttar sin verksamhet till 
Torpgatan i oktober. 
 
Torsås/Gullabo hemtjänst ligger i linje med budget. 
 
Personliga assistenter, ett nytt ärende har tillkommit under sommaren 
vilket medfört stora kostnader. I övrigt är det inga större avvikelser. 
 
Socialchefen meddelar att anhörigstöd/bidrag har ökat markant men att 
resultatet för 2009 i sin helhet för äldreomsorgen känns positiv. 
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SN § 75  forts 
 
Socialnämnden tackar för delårsredovisningen och för ett mycket bra 
utfört arbete.  
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att delge kommunstyrelsen Socialnämndens 
måluppfyllelse enligt styrkortet. 
----- 
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SN §  76                            Dnr 09/SN0043 
 
Handläggning av färdtjänst 
 
Administrative chefen för Kalmar Läns Trafik AB (KLT) Lars Lindahl samt 
handläggare Ann-Sofie Turesson har inbjudits till socialnämnden för att 
lämna en information av färdtjänstlagen och KLT:s  arbete. Idag handlägger 
KLT färdtjänsten och riksfärdtjänsten för flera kommuner i länet.  
KLT är beredda att överta ansvaret för ytterligare en kommun i år. 
 
Bakgrund 
I Torsås kommun handläggs ff färdtjänsten av socialtjänsten och då av 
kommunens biståndshandläggare. I Torsås hade 283 personer beviljats 
färdtjänsttillstånd i maj månad 2009 till en budgeterad kostnad av 1 110 
tkr. Prognosen för 2009 pekar mot ett underskott med ca 200 tkr. 
Riksfärdtjänst har en budget om 40 tkr. 
Den stora och huvudsakliga arbetsuppgiften för biståndshandläggarna är 
att handlägga ansökningar enligt SoL Kap 4 § 1. Färdtjänsten blir en 
uppgift som samtliga är ”mindre bra på” eftersom lagstiftningen är en 
annan och kompetenshöjning inom färdtjänstområdet har inte 
prioriterats av förvaltningen genom åren. Det bör vara rimligt att utifrån 
lagstiftningens intentioner handlägga färdtjänst som en transportfråga 
utanför socialnämndens ansvarsområde. Kalmar Läns Trafik AB (KLT) 
sköter myndighetsutövningen för åtta kommuner i övriga länet sedan 
2003. Dessa kommuner har minskat sina kostnader för färdtjänst med 50 
% sedan övertagandet. KLT har ett regelverk som använts av samtliga 
deltagande kommuner. Effekterna kommer sig av en konsekvent 
bedömning, samordnings- och rationaliseringsvinster, ökad 
professionalism och ett ökat erfarenhetsutbyte. Målsättningen för 
kommunen måste vara att myndighetsutövningen/bedömningarna blir 
korrekta och att innevånarna får en likvärdig bedömning var man än bor 
i kommunen.  
I övriga deltagande kommuner i länet har det lett till färre 
färdtjänsttillstånd och färre resor. Vilket i sin tur ger lägre kostnader. 
 
En överflyttning av ansvaret för färdtjänstfrågor från socialnämnd till 
kommunstyrelse, som ansvarar för trafikfrågorna är här lämpligt att göra 
vid samma tillfälle som KLT nyttjas för myndighetsutövningen. 
 
Förslag till beslut 

Ordförande föreslår att KLT bjuds in till pensionärsorganisationer vid 
deras möten för information av färdtjänstlagen. 
Föreslår vidare att ärendet tas upp vid kommande arbetsutskott för 
beredning innan överlämning till kommunstyrelsen. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 16   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2009-08-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
SN § 76 forts 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar  
att lämna ärendet till socialnämndens arbetsutskott för beredning innan 
expediering till kommunstyrelsen 
------ 
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SN § 77      Dnr 08/SN0047 
 
Delegationsordning för socialnämnden 
 
En översyn samt en revidering av socialnämndens delegationsordning 
upprättad 2006-09-01 (rev 2008-05-22) har gjorts av socialförvaltningen. 
 
Handlingar ärenden  

Reviderad delegationsordning för socialnämnden i Torsås kommun 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att anta föreslagen delegationsordning att gälla from och med 2009-09-01. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
----- 
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SN § 78      Dnr 09/SN0044 
 
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 

 
Bakgrund 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen HSL) 24 § ska det finnas en medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS). Lagen medger även att det finns en 
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). 
 
Agnetha Karlsson har sedan 2003 (SN § 66) varit utsedd till 
verksamhetschef för medicinsk tekniska produkter (MTP). När vi nu, 
med hjälp av stimulansmedlen, tar kraftsamling för rehabilitering i 
hemmet föreslår förvaltningsledningen att verksamhetsansvaret för MTP 
synliggörs genom att titulera Agnetha Karlsson för medicinskt ansvarig 
för rehabilitering (MAR). 
 

Handlingar i ärendet 

Underlag för beslut upprättat av socialchefen  
 
Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta  
att ge socialchefen i uppdrag att verkställa att Agnetha Karlsson tituleras 
medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) från och med 2010-01-01. 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar enligt förslag. 
----- 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 16   
 Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2009-08-27 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
 
SN § 79      Dnr 09/SN0014 
 
Budget 2010 – lägesrapport 
 
Torsten redogör för arbetet med budget 2010. Just nu är det en differens om 
drygt tre miljoner kronor för att vara inom ram. 
 
Socialnämnden ger arbetsutskottet i uppdraget att arbeta fram ett förslag 
med budget i balans till socialnämnden 2009-09-10. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar enligt förslag. 
----- 
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SN § 80      Dnr 08/SN0068 
 
Fördelning av potten i budget 2009 
 
En pott för oförutsedda kostnader har avsatts i Budget 2009. Potten 
uppgår till 1 mnkr. 
 
Vid budgetuppföljningen efter juni månad beräknas överskridande inom 
några områden. Socialförvaltningen föreslår att kompensation ges till 
följande verksamhetsområden. 
 
Potten      1000 tkr 
Bergkvara hemtjänst        - 125 tkr 
Anhörigstöd                    - 340 tkr 
LSS/korttidsverksamhet -  200 tkr 
Färdtjänst                       -  175 tkr 
 
Kvar av potten                  160 tkr 

 

Bergkvara hemtjänst: Ett ärende som kräver ökade insatser fr o m hösten, 
1,2 tjänst jämfört med budgeterat 1,0 tjänst. 
 
Anhörigstöd: har 3 ärenden som under första halvåret kostat ca 50 tkr per 
månad. Fr o m augusti beräknad månadskostnad 60 tkr. Budgeten 
byggde på omfattningen 2008 men behoven ökade inför 2009. 
 
LSS/korttidsverksamheten: bistånd har beviljats med 17 timmar per vecka 
utöver budgeterat anslag i ett ärende. 
 
Färdtjänst: månadskostnaden 2009 är i genomsnitt strax under 90 tkr 
vilket indikerar en årskostnad om 1 056 tkr. Budget uppgår till 890 tkr 
netto. 
 
 
Förslag till beslut 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
Att fördela 840 tkr av potten i budget 2009 enligt förslag. 
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
----- 
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SN §  81                            Dnr 09/SN0045 
 
Sjukanmälan – sjukvårdsrådgivning – Friskanmälan 
 
Bakgrund 

Från och med 2010-01-01 går socialförvaltningen in i en ny 
ledningsorganisation, från nio enhetschefer till tre områdeschefer. I ett 
led att ordna hjälpmedel som underlättar i det dagliga arbetet utan att 
tappa kvalitet föreslår förvaltningsledningen att socialnämnden nyttjar ett 
hjälpmedel kallat ”Sickan” via företagshälsovården, Sensia. 
 
Funktion 
Vid insjuknande, vård av barn eller övrig frånvaro ringer medarbetaren 
upp en sjukanmälningstjänst och lämnar sina uppgifter. Informationen 
om frånvaron går direkt till områdeschef, samordnare samt  företags-
sköterskan, som vid sjukdom, ringer upp medarbetare inom fyra timmar 
under Sensias öppettider. I samtalet erbjuds medarbetare sjukvårds-
rådgivning av företagssköterskan och en prognos görs av längden på 
sjukfrånvaron. Områdeschefen/samordnaren får uppgifter om att 
samtalet ägt rum via e-post. Företagssköterskan följer upp frånvaron 
utifrån prognosen dag tre och dag sex samt informerar om skyldigheten 
att uppvisa läkarintyg efter sjunde dagen. Friskanmälan sker via telefon 
på samma sätt som frånvaroanmälan. Statistik över frånvaron tas fram 
och levereras enligt socialnämndens önskemål. 
 
Handlingar i ärendet 
Information samt kostnader avseende hjälpmedlet  ”Sickan” 
 
Förslag till beslut 

 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att avsätta 200 tkr i 
budgetramen för 2010 för att införa sjukanmälan, sjukvårdsrådgivning 
och friskskrivning via hjälpmedlet ”Sickan” från och med 2010-01-01. 
 
Beslut 

 
Socialnämnden beslutar att efterhöra hos personalutskottet om det finns 
några hinder för socialnämnden att använda sig av ”Sickan” innan 
slutgiltigt beslut tas i socialnämnden. 
------ 
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SN § 82      Dnr 09/SN0004 
 
Socialchefen informerar 
 
Bemanning i den nya ledningsorganisationen 

Carina Leijon redovisar arbetsgivarens beslut till placering i 
ledningsorganisationen 2010-01-01 Bilaga 
 
Aktuella frågor för länet 

Beroendecentrum – avtalet upphör 2010-08-31. 
 

Cosmic Link 
Cosmic Link är ett digitalt system för betalningsansvarslagen (BAL). Idag 
görs detta via fax. Kalmar kommun har utsetts som pilotkommun och ett 
brett införande är planerat till 2010-04-01. Carina Leijon är utsedd till 
ordförande för länets styrgrupp inför införandet. 

 
Hjälpmedelsförsörjning efter 2011 

Hjälpmedelsavtalet med landstinget löper ut 2011. För att kunna ta 
ställning till hur hjälpmedelsförsörjningen ska organiseras efter 2011 
krävs en gemensam diskussion mellan länets kommuner. Kommunerna 
måste hitta nya lösningar t ex totalupphandling av både produkter och 
tjänster, gemensam nämnd eller kommunalförbund. Enligt en grov 
skattning av landstinget uppgick restvärden för hjälpmedel i förråd och 
hyrda A-hjälpmedel ute i kommunerna till drygt 40 miljoner kronor vid 
årsskiftet 2008/09. Till detta kommer kostnader för hyrda sängar, diverse 
tjänster såsom tekniker och hjälpmedelskonsulenter mm. 
Hjälpmedelsförsörjningen är med andra ord en kostnadskrävande 
verksamhet. 
 

Revisionsgranskning 

Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll i kommunstyrelse 
och nämnder kommer att ske under september månad. Syftet med 
granskningen är att översiktligt bedöma hur de politiska organen arbetar 
med kontroll och uppföljning av ekonomi, prestationer och kvalitet. 
 
Nationella riktlinjer för demensomsorg  

Socialnämndens presidium samt socialchef, MAS och enhetschef för 
Mariahemmet kommer att deltaga i konferens avseende nationella 
riktlinjer i Oskarshamn 2009-10-01. 
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SN 82  forts 
 
Hemsändning av livsmedel 

En första träff med livsmedelshandlarna i kommunen har ägt rum. Finns 
ett intresse från handlarna men svårigheten är att transport av livsmedel 
måste ske i kylbilar vilket inte finns att tillgå idag. Enhetscheferna för 
hemtjänsten har tillsammans med biståndshandläggarna fått i uppdrag att 
arbeta fram en lösning med ICA i Söderåkra och Gullabo lanthandel 
under hösten. 
 
Influensavaccin 
Beslut finns att all kommunal personal ska erbjudas vaccin mot 
svininfluensan. Två vaccinationer ska ges med tre veckors mellanrum. 
Förfrågan om intresse för vaccination är ute i socialförvaltningen. 
Ansvarig är MAS Kerstin Jonskog. 
------ 
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SN § 83 
 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsärende fattade under perioden 2009-07-01—08-31 anmäls. 
----- 
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SN § 84      Dnr 08/SN0084 
 
Övriga frågor 
 
Beroendecentrum 

Socialchefen informerar om att samarbetet med landstinget och sex av de 
södra länskommunerna samt Mönsterås kommun när det gäller vård av 
missbrukare gäller tom 2010-08-31.  
 
Beslut 

Socialnämnden beslutar att inte förlänga avtalet och ger socialchefen i 
uppdrag att säga upp samarbetsavtalet. 
---- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


