TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

Plats och tid

Kommunkontoret, Torsås kl. 18.00-21.45

Beslutande

Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande
Christina Lönnqvist, S
Bernt Nyqvist, S
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Lennart Johnsson, TP
Anita Eriksson, C
Margareta Ohlin, FP
Birgitta Arvidsson, S, tj.g ersättare
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Övriga deltagande

Carina Leijon, socialchef
Kerstin Nilsson, sekreterare
Bo Collin, Catrel § 87
Susanne Johansson, enhetschef § 87

Utses att justera

Anita Eriksson

Justeringens

Kommunkontoret, Torsås

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Kerstin Nilsson

§ 85 - 95

Ordförande

Henrik Nilsson-Bokor
Justerande

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2009-09-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Datum för anslags
nedtagande

Socialkontoret, Torsås

Underskrift

Kerstin Nilsson, sekreterare

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 1 av 16

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 85
Val av justerare
Nämnden väljer Anita Eriksson att justera dagens protokoll.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 2 av 16

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 86
Fastställande av dagordning
En övrig punk t, information beviljat alkoholtillstånd, anmäls.
Nämnden fastställer dagordningen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 87
Presentation av Mobipen
Bo Collin från företaget Catrel har bjudits in till nämnden för att
informera om Mobipen, ett IT-stöd för bl a hemtjänsten. Mobipen är en
digital penna och papper som gör det möjligt att överföra
pappersanteckningar till olika datasystem direkt från pennan.
Systemet används bl. a för dokumentation och tidsuppföljning av insatser
hos vårdtagare.
Den digitala pennan fungerar och hanteras på exakt samma sätt som en
vanlig penna. I pennan finns en processor, minnen och annat som gör
pennan till en liten datorenhet med förmåga att utföra operationer och
hantera kommunikation med andra enheter. All information som skrivs
lagras digitalt och kan överföras till kommunens befintliga IT-system
(Procapita). Dokumentationen görs hemma hos brukaren och läggs sedan
in i systemet vilket göra att man lätt kan jämföra den beviljade
biståndstiden med den faktiska tiden för utfört arbete. Brukartid/
personaltid registreras och är mycket lätt att utläsa.
Socialnämnden tackar för en intressant information.
----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 88

Dnr 09/SN0046

Taxor och avgifter
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohol- och tobakslagen 2010
Bakgrund
Socialförvaltningen har sedan drygt ett år haft gemensam
alkoholhandläggare med Nybro och Emmaboda. Det har i flera stycken
varit ett beslut som höjt kvaliteten på alkoholhandläggningen i Torsås
kommun
En faktor i alkoholhandläggningen är uttag av avgift för
tillståndsprövning och tillsyn. Socialförvaltningen föreslår, på förslag från
den gemensamma alkoholhandläggaren, att förändra upplägget på
avgifterna från och med 2010 genom att använda procentuell höjning
grundat på basbeloppet.
Förslag avgifter
Avgifterna tas enligt förslaget (se bilagd handling). Den är heltäckande
för Torsås kommuns behov.
Om förslaget godkänns innebär det att beslut om avgift inte behöver
fastställas varje år av Kommunfullmäktige. Socialförvaltningen justerar
beloppet efter det nya fastställda basbeloppet årligen utifrån av
Kommunfullmäktige fastställda procentsatser.
Omvärldsaspekt
Fler och fler kommuner övergår till att hantera avgifterna inom området
på liknande sätt. Alla använder sig inte av basbeloppet, men fastställer
dock ett procenttal för avgiftsuttag.
Nybro använder denna modell sedan ett antal år bakåt i tiden, medan
Emmaboda står inför att fatta beslut inför 2010.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att årligen ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkoholoch tobakslagen med procentsats, enligt bilagd redovisning, baserad på
basbeloppet.
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt förslag.
------Paragrafen anses omedelbart justerat

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 89

Dnr 09/SN0046

Taxor och avgifter
Avgifter för hälso- och sjukvård 2010
Bakgrund
I och med övertagandet av hemsjukvården har ytterligare uppgifter ålagts
kommunen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Socialförvaltningen har
valt att vänta med översyn av avgifterna tidigare år och har istället inför
2010 gjort en genomlysning av samtliga uppgifter som kan
avgiftsbeläggas.
Avgiftsuttag i länets kommuner ser olika ut och någon samsyn är svårt
att få till stånd, då varje kommun är självständig i sitt beslutsfattande. En
inventering i länet gjordes inför beslut 2009 om avgifter och taxor, se
bilaga.
Handlingar i ärendet
Redovisning av förslag till avgifter 2010 jämfört med 2009-09-03
Inventering av föreslagna avgiftsuttag i länet inför 2009-09-03
Kartläggning av kommunala avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i Kalmar
län, Regionförbundet
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta
att ta ut avgift för hälso- och sjukvård 2010 med
100 kr/besök för hembesök på ordination av läkare att omfattas av maxtaxan
inskrivning i hemsjukvården 200 kr/mån att omfattas av maxtaxan
Bedömning/utprovning av tekniska hjälpmedel 100 kr/bedömning
Träning i ordinärt boende avgiftsfritt
Hämtning av hjälpmedel 100 kr/hämtning
Tvättning av återlämnade hjälpmedel 100 kr/hjälpmedel
Bedömning av bostadsanpassning 200 kr/bedömning
Utlåning tillfälligt av hjälpmedel 100 kr/hjälpmedel
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
---Paragrafen anses omedelbart justerad.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 90

Dnr 09/SN0046

Avgifter och taxor
Omsorg och Vård 2010
Bakgrund
Lagstiftningen föreskriver maxavgift och ett lägsta minimibelopp samt
ger den enskilde rätten att överklaga avgiftsbeslut genom
förvaltningsbesvär.
Avgift för hemtjänst och/eller hälso- och sjukvård bedöms och debiteras
på samma sätt oavsett om brukaren bor i ordinärt eller särskilt boende.
Minimibeloppet är fastställt till en tolftedel av 135,46 % av
prisbasbeloppet för ensamstående
(4 832 kr) och en tolftedel av 114,46 % för sammanlevande makar och
sambor (4 083 kr).
För åldersgruppen 18-60 år höjs minimibeloppet med 10 %.
Prisbasbeloppet för 2009 är 42 800 kronor.
Det fastställda basbeloppet och maxbeloppet för året brukar komma för
kännedom till kommunerna en bit in på det nya året. Socialförvaltningen
justerar då beloppen i handlingen.
Handlingar i ärendet
Förslag till omsorgstaxa 2010
Förslag till förändrad taxa 2010
Förvaltningsledningen menar att avgifter för omsorg samt kostavgifter
ska behållas oförändrade 2010 så när som på egenavgiften för färdtjänst i
specialfordon. Här föreslår förvaltningsledningen att denna taxa ska
jämställas med egenavgiften för färdtjänst. Skälet är att
socialförvaltningen hävdar att det inte är fordonstypen som ska utgöra
underlag för avgift.
Förslag till beslut
socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta att
fastställa hemtjänstavgift nivå 1 till 400 kr/månad
fastställa hemtjänstavgift nivå 2 till 600 kr/månad
fastställa hemtjänstavgift nivå 3 till 1000 kr/månad

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 7 av 16

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 90 forts
fastställa hemtjänstavgift nivå 4 till gällande maxbelopp, fn 1712
kr/månad
fastställa högsta avgiftsuttag 2010 enligt gällande LASS-ersättning, fn 247
kr/timme
fastställa avgift för trygghetslarm till150 kr/mån vid omvårdnads insats
fastställa avgift för trygghetslarm till 250 kr/mån vid endast
larm/serviceinsatser
fastställa avgift för nödsändare till 150 kr/mån vid omvårdnadsinsats
fastställa avgift för nödsändare till 250 kr/mån vid endast
larm/serviceinsatser
fastställa att larminnehavare/dödsbo debiteras en avgift om 2000 kr då
trygghetslarm/nödsändare ej återlämnas efter nyttjande tidens slut.
fastställa avgift för matdistribution till (även lunch vuxna LSS)· 53 kr/
portion
fastställa avgift för korttidsplats till 189 kr/dygn fördelat på kost 129 kr
hyra 60 kr
fastställa avgift för tillfälliga insatser (service) till 200 kr/tim
fastställa avgift för spistimer till 100 kr/månad
fastställa avgift för förbrukningsartiklar i särskilt boende till 125
kr/månad inklusive moms
fastställa avgifter inom omsorg för funktionshindrade till:
0 – 12 år 13 – 18 år
Hel dag inklusive lunch
30 kr
60 kr
Halv dag exklusive lunch
25 kr
40 kr
Egenavgift för lägervistelse per dygn 225 kr
225 kr
Bowlingresor/termin
850 kr
850 kr
fastställa avgift för individuellt tillägg vid matdistribution i eget boende
till:
20 måltider eller mer/mån 1006 kr/mån och 7-19 måltider/mån 503
kr/mån
fastställa avgift för individuellt tillägg för kost i särskilt boende 2410
kr/mån
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 90 forts
fastställa matkostnad i särskilt boende 3 870 kr/mån = 129 kr/dag
(frukost 33 kr, lunch 53 kr, kaffe 7 kr samt kvällsmål 36 kr)
fastställa egenavgift för färdtjänst till 30 % av taxameterkostnaden
fastställa egenavgift för färdtjänst till dag- o träffpunktsverksamhet till 15
% av taxameterkostnaden
avslå förslag om 30 % av taxameterkostnaden och fastställa egenavgift
för färdtjänst med specialfordon till 15 % av taxameterkostnaden
paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta enligt
förslag.
---Paragrafen anses omedelbart justerad

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 91

Dnr 08/SN0068

Budgetuppföljning januari – augusti 2009
Socialchef Carina Leijon informerar socialnämnden om preliminärt
upprättad budgetuppföljning för perioden januari – augusti 2009.
Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 090922.
Beräknade budgetavvikelser
Verksamhet
Övergripande verksamhet
IFO
Hälso- och sjukvård
Äldreomsorg
Omsorg om funktionshindrade
Totalt

Beräknad avvikelse 091231
+ 0,1 Mnkr
- 2,5 Mnkr
0,0 Mnkr
0,5 Mnkr
0,1 Mnkr
- 1,8 Mnkr

Sammanfattning
Den övergripande verksamheten visar på en prognostiserad förändring
på -1000 tkr sedan föregående redovisning. Det är att hänföra till att
socialnämndens buffert fördelats ut (840 tkr) enligt beslut i
socialnämnden 2009-08-27 § 80 samt en omföring av budgetering för
inköp av verksamhetssystem till individ- och familjeomsorgen.
Inom individ- och familjeomsorgen har en familjehemsplacering
tillkommit sedan sist till en kostnad av 15 tkr/månad. Budget för
anhörigstöd har justerats upp med hjälp av bufferten vilket totalt ger en
något positivare prognos än vid föregående redovisning.
Hälso- och sjukvården beräknar ingen avvikelse med det förbehållet att
den befarade pandemin kan ge ökade kostnader. Här menar
förvaltningsledningen att det är rimligt att socialnämnden kompenseras
för insatser från hälso- och sjukvården som handlar om arbetsuppgifter
som normalt inte ligger inom ansvarsområdet, främst vaccinering av
personal om det leder till övertidsarbete för hälso- och sjukvårdsenheten.
Inom äldreomsorgen finns f n inga tecken på negativa avvikelser,
tvärtom. Sammantagen bedömning tyder på överskott även om
enhetscheferna gör försiktiga bedömningar.
Den höga totala % efter augusti beror på att intäkter från
Försäkringskassan LASS släpar en månad. Viss osäkerhet finns kring
kostnaderna för nya gruppbostaden på Bryggaregården som startar 1/10
men nuvarande bedömning är att kostnaderna kan hållas inom ramen för
LSS-verksamheten. Bildningsnämndens uteblivna andel av kostnader för
utomkommunsplacering ger underskott.
Socialchefen föreslår en grundlig genomlysning av LASS verksamheten
av ekonom och enhetschef för arbetsutskottet.
Prognos per den 31/12 beräknas i nuläget till -1800 tkr.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 91 forts
Handlingar i ärendet
Dokument för budgetuppföljning från ekonom
Muntlig redogörelse från socialchef
Förslag till beslut
socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att
delge kommunstyrelsen budgetuppföljning för januari-augusti 2009 samt
uppdra till ekonom och enhetschef för LASS-verksamheten att för
arbetsutskottet ge en särskild analys av förväntat resultat 2009-12-31
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt förslaget och delger kommunstyrelsen
budgetuppföljningen för januari-augusti 2009.
----Exp.
Kommunstyrelsen
Enhetschef Monica Lindgren
Ekonom Torsten Karlsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 92

09/SN0014

Informationsärende
Driftsbudget 2010
Socialchefen ger en detaljerad redovisning av driftsbudgeten för 2010.
Bakgrund
Kommunfullmäktige tilldelade i juni 2009 Socialnämnden en preliminär
ram för 2010 om 125 037 tkr. Det innebär en minskad ram med 2 000
tkr. Jämfört med 2009 års budget ingår i ramen kompensation för
lönekostnadsökningar för första kvartalet 2010 enligt lönenivån från
090401. Alla medel för löneökningskompensation 2010 har budgeterats
centralt under finansförvaltningen och full kompensation för
löneökningar vid den ordinarie lönerevisionen ges till nämnden så snart
kostnaderna är kända.
Summa Ram 2009
121 462 tkr
Kompensation löneökningar 2009
5 575 tkr
Ramförändring
-2 000 tkr
Ram 2010 exkl. tekniska justeringar
125 037 tkr
Sammanfattning
Socialnämndens arbetsutskott gav vid sammanträde 090828 direktiv till
förvaltningen att upprätta budgetförslag inom den gällande preliminära
budgetramen.
Vidare beslutade arbetsutskottet att en reserv för oförutsedda kostnader om
1 000 tkr skall avsättas i budget 2010 liksom 2009.
Budgetförslaget innehåller de förändringar som arbetsutskottet har givit
direktiv om samt i övrigt förändringar beaktade pga. ändrade volymer inom
omsorg för funktionsnedsättningar och förändringar i övrigt.
För att nå direktivet att upprätta ett budgetförslag inom ram med de
kvalitetsförstärkningar inkluderade som direktiven från arbetsutskott
inkluderade har socialförvaltningen:
• förändrat ledningsorganisationen, -1 493 tkr,
• föreslaget en avveckling av 12 platser på Sophiagården, - 2 280 tkr,
• neddragning av 1,0 sjuksköterska, - 440 tkr,
• minskat kostnader för lokalhyror, -184 tkr,
• tidigare beslut om avveckling av 10 platser Sophiagården genererar
helårseffekt, vilket betyder – 1 100 tkr
Övriga föreslagna förändringar i 2010 års budget är en organisatorisk
överföring av Samordningsförbundet till Kommunstyrelsen och en
organisatorisk överföring av hemsändningsbidrag till socialnämnden.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

§ 92 forts
Kvalitetsförstärkningar i verksamheterna som är inkluderade i budgetförslaget
är:
• förstärkning av nattbemanningen på Mariahemmet med 2,04 tjänst
innebär att tre personer tjänstgör varje natt. En kostnad på 1066 tkr
• öppna en demensenhet på Mariahemmet/Linden med åtta platser. Det
innebär en höjd bemanning dagtid från 0,62 till 0,77 genom att gå från tio
till åtta lägenheter, en nettokostnad på 100 tkr.
• inrätta 1,0 omsorgspedagog för missbruksvård, innebär en kostnad på 450
tkr
• investera i IT-stöd för säker hantering av intäkter för LASS (Mobipen),
165 tkr.
Kostnader för försörjningsstöd ökar i det stora flertalet av landets
kommuner. Socialnämnden höjde ramen med 1 000 tkr 2009 för att klara den
förväntade höjningen. Årets prognoser visar, trots detta, ett överskridande
mot budget på 500 tkr. Socialförvaltningen finner det rimligt att
socialnämnden får ett tilläggsanslag för 2009 och 2010 med 500 tkr/år från
de statsmedel som nu utbetalas till landets kommuner.
Ett tilläggsanslag för den brutna överenskommelse som skett mellan
socialnämnd och bildningsnämnd i ett enskilt ärende torde också vara skäligt i
syfte att överbrygga den bristande tillit mellan förvaltningarna som sådant
skapar. Det är 500 tkr som i och med det förändrade ställningstagandet från
bildningsnämnden som saknas i socialnämndens ram 2010.
Avslutningsvis är förvaltningschefens bedömning att med ett beslut om
antagande av 2010 års budgetförslag finns goda förhoppningar om att
socialnämnden klarar att hålla den ekonomiska ramen 2010.
Förslag till beslut
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
att avvakta med beslutet för driftsbudget 2010 till socialnämndens
sammanträde 2009-10-08
att överlämna en lägesrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
----Exp
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 93
AU § 34

SN 09/SN0014

Investeringsbudget 2010
Kommunfullmäktige har föreslagit en investeringsram för 2010 om 200 000 kr.
De senaste åren har investeringsramen varit 600 000 kr. 300 000 kr av dessa har
använts för inköp av hjälpmedel istället för att hyra från Landstinget. Övriga
300 000 kr har använts för köp av IT-system, inventarier mm.
Alternativet till att köpa hjälpmedel är att hyra från Landstingets
hjälpmedelscentral, ett alternativ som på tre års sikt blir betydligt dyrare. Mellan
åren 2003 till 2007 har socialförvaltningen målmedvetet arbetat med att sänka
kostnaderna för hyra av hjälpmedel från landstinget genom att konsekvent köpa
in hjälpmedel..
Socialförvaltningen har gått från en kostnad om 817,5 tkr 2003 till en kostnad
om 216,3 tkr, en minskning med drygt 600 tkr totalt.
Vid hemsjukvårdens övertagande 2008 steg kostnaderna till 956,6 tkr, varför
arbetet måste fortsätta med att köpa in hjälpmedel.
För att klara detta behöver socialförvaltningen ytterligare 300 tkr i
investeringsbudget 2010, öronmärkt för hjälpmedelsinköp.
Hjälpmedelsansvarigs bedömning är att om socialförvaltningen inte investerat i
egna hjälpmedel hade kostnaderna för hyra av hjälpmedel legat uppemot 2 000
tkr idag.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet har föreslagit socialnämnden äska en investeringsram om
500 000 kr för 2010. 300 000 kr för inköp av hjälpmedel samt 200 000 kr för
övriga investeringskostnader under året.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att avvakta med beslut om driftsbudget 2010 till socialnämndens sammanträde
2009-10-08.
----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TORSÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 94
Anmälan delegationsärenden
Delegationsärende fattade under perioden 2009-08-01--31 anmäls.
----

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2009-09-10

SN § 95
Övriga frågor
Socialchef Carina Leijon informerar socialnämnden om att
alkoholhandläggare Erik Sandell har varit på arbetsutskottet 2009-09-07
och berättat om vad som skall beaktas inför ett beslut om tillfälligt
alkoholtillstånd.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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