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Plats och tid Kommunkontoret, Torsås kl. 18.00-20.45 
  
Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande 
 Ewy Svensson, M 
 Bernt Nykvist, S 
 Kerstin Ahlberg, TP 
 Anita Eriksson, C 
 Margareta Ohlin, FP 
 Birgitta Arvidsson, S, tjg ersättare 
 Anita Borg, C, tjg ersättare 
  
  
  
  
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
 Torsten Karlsson, sekreterare 

 Anna-Karin Jönsson, enhetschef § 121 
 Susanne Johansson, enhetschef § 121 
  
  
  
Utses att justera Ewy Svensson 
  
Justeringens  Kommunkontoret, Torsås 
plats och tid 2009-12-17 
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer  

  Torsten Karlsson §§ 119-128 
 Ordförande   
  Henrik Nilsson-Bokor  
 Justerande  
  Ewy Svensson 

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

  
Socialnämnden   

Sammanträdesdatum 2009-12-10   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-12-18 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-01-11 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Socialkontoret, Torsås    

    
    
Underskrift    
 Kerstin Nilsson, assistent  
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SN §  119 
 
Val av justerare 
 
Nämnden väljer Ewy Svensson att justera dagens protokoll. 
---- 
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SN § 120 
 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med tillägg av ärendet, 
Beslutsattestanter 2010 Socialnämnden. 
 
---- 
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SN § 121      Dnr 09/SN0014 
 
Konsekvenser av fastställd budget 2010 
 
De tillträdande områdescheferna i den organisation som träder i kraft 2010-
01-01 är kallade till socialnämnden för att redogöra för konsekvenser i 
verksamheten med anledning av budgetramen 2010. 
 
Områdeschef Anna-Karin Jönsson befarar att den budgeterade ersättningen 
för obekväm arbetstid på Mariahemmet är för låg. I budget avsätts ett 
påslag av 11,5% av månadslönerna till obekväm ersättning medan den 
faktiska kostnaden 2009 tyder på en andel om ca 15 %. Fortsatt beräkning 
av utfall 2010 kommer att ske. 
 
Positivt är att bemanningen nattetid utökas på Mariahemmet fr o m 2010 
vilket även möjliggör att öppna en renodlad demensenhet. 
Ombyggnadsarbetena beräknas av TFAB var klara 2010-04-01. 
 
Anna-Karin bedömer att årsarbetstid kan införas även på Sophiagården och 
Solgläntan under 2010 och att merkostnaden för ytterligare 8 personer, som 
behövs för att täcka schemat under helgerna, på 1,9 mnkr kan inrymmas i 
vikariebudgeten (exklusive sommarvikarier). En konsekvens av fullt 
genomförd årsarbetstid är att arbetstillfällen för personalpoolen försvinner 
successivt. Anna-Karin bedömer att poolen som nu är nere i tre anställda 
(tidigare sex anställda) kommer att vara obehövlig och avskaffas över tid. 
 
Tio personer berörs av neddragningen med 12 platser på Sophiagården fr o 
m 2010-04-01 och det bedöms att de kan få fortsatt anställning vid fullt 
genomförd årsarbetstid inom äldreomsorgen. 
 
Områdeschef Susanne Johansson redogör för att samarbetet mellan de olika 
hemtjänstgrupperna blir allt bättre och att man har ett ekonomsikt 
tänkande. Även Bergkvara hemtjänst kommer att gå över till årsarbetstid 
fullt ut fr o m 2010. 
 
Neddragningen av en sjukskötersketjänst inom Hälso- och sjukvården 
genomförs i samband med en pensionsavgång 2010. I sjuksköterskegruppen 
finns behov av neuropsykiatrisk kompetens då vi har patienter med sådana 
diagnoser. Ev. kommer vidareutbildning att erbjudas till en sjuksköterska. 
 
Verksamheten Lass/Personlig assistans kräver en stor manuell insats i 
dagsläget för att sköta rapporteringen av timmar till Försäkringskassan. 
Under våren 2010 planeras införande av en datoriserad rutin för 
redovisningen, Mobipen. Medel finns avsatta i budget 2010. 
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SN § 121 , forts 
 
 
Träffpunktsverksamheten kommer nästa år att utvecklas en del. I Gullabo 
planeras dock neddragning av verksamheten 1 dag i veckan p g a bristande 
underlag. Lokalen i Gullabo är liten och trång och annan lokal i Gullabo 
skulle vara bättre för verksamheten. Socialnämnden avvaktar 
Bildningsnämndens beslut om lokaler för Gullabo skola. 
 
Områdeschef Elin Olsson kan inte närvara av personliga skäl. Socialchef 
Carina Leijon redogör för området. För LSS finns inga farhågor förutom 
gruppbostaden Svalan med sin kategori boende där. Elin Olsson själv 
besitter kompetens om problematiken. 
 
Socialpsykiatrin arbetar idag till kl. 19.00. Ev. finns i framtiden behov av att 
ha bemannat till kl. 21.00. 
Behov av sk. mellanvårdsformer blir en fråga i framtiden. Torsås är för litet 
för att på egen hand ha underlag för en sådan verksamhet. Samverkan med 
grannkommunerna kommer att behövas för att, om möjligt, skapa 1 – 3 
platser när brukarna varken kan vara i bostaden eller behandlas av psykiatrin 
vid landstinget. 
 
IFO. Kända placeringskostnader uppgår idag till ca 2,8 mnkr vilket innebär 
att ca 1 mnkr finns som inte är intecknat av placeringsbudgeten. 
Inom försörjningsstöd planeras att starta ”coachning” för unga som har 
försörjningsstöd, i samverkan med Arbetsmarknadsenheten.  Även de med 
långvarigt beroende av försörjningsstöd kan komma att ingå i projektet. 
Försörjningsstöd skall vara en tillfällig insats. 
 
 
Beslut 
 
Socialnämnden tackar för redogörelserna. 
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SN § 122      Dnr 09/SN0057 
AU §  50 
 
Sammanträdestider 2010 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde 091126 (§ 50) redogjorde ekonom 
Torsten Karlsson för förslaget till sammanträdestider för 2010 (bilaga 1) 
samt förslag till tidplan avseende arbetet med budget 2011 (bilaga2). 
 

Handlingar i ärendet 

Förslag till sammanträdesplan 2010 för SN och SN/AU samt  
SN med ekonomihändelser 
Tidplan för arbetet med budget 2011 (arbetsmaterial) 
 
Sammanträden med nämnden och arbetsutskottet genomförs normalt sett 
på torsdagar, men det finns undantag. 
 
Socialchefen påtalade vikten av att lägga mycket tid på målarbetet i de 
olika verksamheterna, vilket ska vara klart till den 23 mars 2010 och 
föreslog att ett extra sammanträde per verksamhet läggs in i planen. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet beslutade 2009-11-26 § 50 föreslå Socialnämnden att 
fastställa sammanträdestider 2010 enligt förslag samt lägga in ett extra 
sammanträde per verksamhet för att arbeta med målstyrning. 
 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att fastställa sammanträdestider 2010 enligt bilagd 
sammanträdesplan inklusive fyra Socialnämndssammanträden, ett per 
verksamhetsområde, för att arbeta med målstyrning. 
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SN § 123 
AU § 52 
 
Hembesök vid brukarorganisationer 
 
I Kalmar kommun har pensionärsorganisationerna varit behjälpliga i 
samband med planering av äldreboende, vilket varit mycket positivt . 
Kommunala Pensionärsrådet har 2009-09-22 (§ 47) tagit upp frågan om 
”Uppsökande verksamhet med hjälp av brukarorganisationerna” även i 
Torsås kommun. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta  
 
att det i dagsläget inte är aktuellt med uppsökande verksamhet men att man     
ska ha detta i beaktande i framtiden.  
 
 

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att det i dagsläget inte är aktuellt med uppsökande verksamhet men att man 
ska ha detta i beaktande i framtiden.  
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SN § 124      Dnr 08/SN0068 
 
Budgetuppföljning januari – november 2009 
 
Socialchef Carina Leijon informerar socialnämnden om  
upprättad budgetuppföljning för perioden januari – oktober 2009. 
 
 
Beräknade budgetavvikelser 

Verksamhet Beräknad avvikelse 091231 

Övergripande verksamhet 0,1 mnkr 
IFO -2,6 mnkr 
Hälso- och sjukvård 0,0 mnkr 
Äldreomsorg 1,0 mnkr 
Omsorg om funktionshindrade -0,9 mnkr 
Totalt Avrundat till -2,5 mnkr 

 
Sammanfattning 

 
Övergripande verksamhet visar på en oförändrad prognos. 
Inom individ- och familjeomsorgen är prognosen -0,2 mnkr större jämfört 
med efter oktober, vilket mer beror på flera små justeringar i prognosen i 
negativ riktning än på att någon stor händelse inträffat. Prognosen för 
försörjningsstöd är i stort sett oförändrad, ca -380 tkr.  Kostnaden i 
november uppgick till 300 tkr. 
Hälso- och sjukvården beräknar ingen avvikelse med det förbehållet att den 
befarade pandemin kan ge ökade kostnader. 
Inom äldreomsorgen beräknas f.n. överskott mot budget på alla enheter utom 
Mariahemmet som beräknar ett underskott om 0,15 mnkr för ersättning för 
obekväm arbetstid. Sammantagen bedömning inom äldreomsorgen tyder på 
överskott på ca 1,0 mnkr. 
Omsorg funktionshindrade: underskott om 0,9 mnkr. Kostnaderna för nya 
gruppbostaden på Bryggaregården som startade 1/10 bedöms hållas inom 
ramen för LSS-verksamheten. Bildningsnämndens uteblivna andel av 
kostnader för utomkommunsplacering ger underskott. I ett LASS-ärende 
godkänner inte Försäkringskassan ersättning för alla timmar som utförs 
varför överskridande kommer att ske och i ett annat LASS-ärende överskrids 
budgeten pga. en tids extern placering. 
 
Handlingar i ärendet 
Dokument för budgetuppföljning från ekonom. 
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SN § 124 forts 
 
Förslag till beslut 
 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att 
 
delge kommunstyrelsen budgetuppföljning för januari-november 2009  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget  
 
att delge kommunstyrelsen budgetuppföljningen för januari-november 
2009. 
----- 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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SN § 125      Dnr 09/SN0059 
     
Socialnämndens interna arbete 
 
Socialchef Carina Leijon delar ut kopior av gällande reglemente för 
socialnämnden samt ett utkast till reviderat reglemente. 
Socialchefen föreslår att socialnämndens ledamöter studerar utkastet under 
tiden till nästa sammanträde och att det diskuteras vid detta tillfälle. 
 
Vidare föreslår socialchefen Carina Leijon att socialnämnden ger i uppdrag till 
arbetsutskottet att se över regler och rutiner för beredningsprocessen, 
ärendegång, protokollskrivning o s v 
 
Dessutom föreslår socialchefen Carina Leijon att socialnämnden ger i 
uppdrag till arbetsutskottet att ta fram mall för tjänsteutlåtande, avseende 
vilka fasta rubriker o s v som skall användas. Som utgångspunkt skall 
kommunens grafiska profil gälla. Det vore även önskvärt att 
kommunstyrelsen fastställde en gemensam rutin för protokollskrivning i 
samtliga nämnder och styrelser för en effektivare ärendehantering och för att 
ytterligare underlätta för läsarna att kunna ta del av de beslut som fattas. 
 
Ordförande föreslår att utvärdering av nämndens arbete 2009 genomförs 
genom att ledamöterna får ut frågeställningarna vid nästa utskick och tar med 
sig sina svar till januari månads nämnd. 
 
Handlingar i ärendet 
Reglemente för socialnämnden, utkast till reviderat reglemente för 
socialnämnden. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar att 
 
Uppdra till socialnämndens ledamöter att till nästa sammanträde studera 
utkast till reviderat reglemente för vidare diskussion. 
 
utvärdering av socialnämndens arbete 2009 återkopplas av ledamöter vid 
januari månads nämnd 
 
Uppdra till arbetsutskottet att se över regler och rutiner för 
beredningsprocessen, ärendegång, protokollskrivning o s v och föreslå en 
rutin för detta. 
 
Uppdra till arbetsutskottet att ta fram mall för tjänsteutlåtande. 
 
Framställa begäran att kommunstyrelsen fastställer en gemensam rutin för 
samtliga nämnder och styrelser vad avser protokollskrivning 
---- 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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SN § 126      Dnr 09/SN0004 
 
Socialchefen informerar 
 
Granskning av internkontrollen i nämnderna 
 
De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev i uppdrag att göra en 
granskning av nämndernas ansvarsutövande och deras interna kontroll. 
Revisorerna emotser svar på planerade åtgärder med anledning av rapporten 
och de brister som finns, senast den 15 februari 2010. 
 
Bilaga: revisionsrapport daterad 2009-11-17 
 
Länsstyrelsens tillsyn av missbrukarvården 
 
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra tillsyn av länets 
missbrukarvård. Som en del av detta uppdrag genomförs bl a intervjuer med 
företrädare för socialtjänsten. Vidare granskas handläggning och 
dokumentation. Länsstyrelsen riktar kritik i fyra punkter. Då tillsynen 
överförs till Socialstyrelsen fr o m 2010-01-01 skall socialnämnden i Torsås 
senast 2010-03-31 redovisa till Socialstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av kritiken. 
 
Bilaga: Beslut, Länsstyrelsen Kalmar län 2009-11-18. 
 
Familjeresurs 

 
Socialchef Carina Leijon informerar om att det, på grund av nödvändiga 
personalförändringar inom socialförvaltningen, kan uppstå en period med en icke 
finansierad 0,5 tjänst på Familjeresurs. Rolf Nordström övergår till den verksamheten 
från årsskiftet. Rekrytering av områdesutvecklare för IFO, LSS, socialpsykiatri pågår. 
 
Riktlinjer demenssjukdomar 
 
Regionförbundet har riktat en fråga till kommunstyrelsen med uppmaning 
att Torsås kommuns skall ställa sig bakom riktlinjer för demenssjukdomar. 
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SN § 126  forts 
 
Konferenser 
Mönsterås kommun hade inbjudit till en informationsdag den 9 december på Kronmunken 
i Mönsterås. Informationen avser Lagen om Valfrihetssystem (LOV) och om utrednings- 
och projektarbetet kring LOV i Västervik, Oskarshamn och Mönsterås kommuner. 
Projektledare för arbetet har varit Joakim Nyman, Lotta Sternell och Anita Granström. 
Socialchef Carina Leijon och ledamot Ewy Svensson deltog samt kommunstyrelsens 
ordförande Roland Swedestam. 
 
 
Tack 
 
Socialchef Carina Leijon uttrycker ett tack till ledamöterna för det givande 
arbetet i socialnämnden 2009 och en förhoppning om fortsatt gott 
samarbete 2010. 
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SN § 127 
 
Beslutsattestanter 2010 
 
Bakgrund 
Nämnder och styrelser skall enligt reglemente varje år fastställa beslutsattestanter för sina 
verksamhetsområden. 
 
Socialkontoret har utarbetat förslag till beslutsattestanter för 2010 enligt nedan. 
 
 
Förslag till beslutsattestanter 2010 
 
Ansvar Beskrivning Befattning Attestant Ersättare Befattning

521 Gemensam adm och ledning Socialchef Carina Leijon Torsten Karlsson Ekonom
522 Hemtjänst, HoS LASS mm Områdeschef Susanne Johansson Lena Magnusson Områdesutvecklare
523 Särskilt boende, Träffpunkter mm Områdeschef Anna-Karin Jönsson Karin Olsson Områdesutvecklare
524 IFO, OF, LSS Områdeschef Elin Olsson Vakant Områdesutvecklare

Vid förfall för ordinarie attestant samt ersättare beslutsattesterar i första hand socialchef Carina Leijon
och i andra hand ekonom Torsten Karlsson alla ansvarsområden.  
 
 
Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta ovanstående förslag till 
beslutsattestanter för 2010. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
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SN § 128 
 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsärenden fattade under perioden 2009-11-01- -30 anmäls. 
 
Verksamhetsmått för oktober 2009 IFO anmäls. 
 
Beviljade insatstimmar för äldreomsorgen anmäls. 
---- 
 


