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ÄRENDEFÖRTECKNING 
 

vid Socialnämndens sammanträde i Torsås kommun 2010-06-17 
Nya kommunhuset, Torsås 

 
ÄRENDEN 

§ 71   Budgetuppföljning januari-maj 2010 
 
§ 72   Budgetansvar för kostverksamheten 2010 
 
§ 73   Behörighetskrav omsorgsassistent 
 
§ 74   Familjevård för barn och ungdom –  
          Riktlinjer för socialförvaltningen i Torsås kommun 
§ 75   Ombyggnad Sophiagården 
 
§ 76   Differentierade hyror Särskilt boende 
 
§ 77   Avsägning förtroendeuppdrag 
 
§ 78   Grön Omsorg 
 
§ 79   Informationsärenden 
 
§ 80   Kurs- konferensinbjudningar 
 
§ 81   Delegationsärenden 
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SN § 70 
 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med 
tillägg: 

• Avsägelse förtroendeuppdrag  
• Kursinbjudningar 
• Information av ledamot Margaretha Ohlin och Anita Borg 

avseende studiebesök på äldreboende i Påryd 
---- 
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SN § 71      Dnr 09/SN0014 
 
Budgetuppföljning januari – maj 2010 
 
Socialchef Carina Leijon lämnar en övergripande redogörelse för 
budgetuppföljningen. Nämnden för en dialog kring innehåll och planering 
avseende budgeten inför halvårsbokslutet. Vikten av att fattade beslut ska 
respekteras påtalas av ledamöterna. Socialnämnden beslutade i 
januarinämnden att redovisning av månatlig uppföljning av förbrukade 
vikarietimmar ska ske. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Projekt ”försörjningsstöd i Torsås kommun – Lägesbeskrivning maj 2010” 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att, i samband med halvårsbokslutet, uppdra till verksamheterna att redovisa 
volymförändringar mot budget samt att redogöra för vilka åtgärder man 
vidtar/vidtagit om budgetprognosen visar på ett underskott. 
 
att anställningsstopp av timanställda vikarier (undantaget semestervikarier) 
gäller sedan 1 april 2010, i samband med att årsarbetstid infördes. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att, i samband med halvårsbokslutet, uppdra till verksamheterna att redovisa 
volymförändringar mot budget samt att redogöra för vilka åtgärder man 
vidtar/vidtagit om budgetprognosen visar på ett underskott. 
 
att anställningsstopp av timanställda vikarier (undantaget semestervikarier) 
gäller sedan 1 april 2010, i samband med att årsarbetstid infördes. 
----  
Sändlista 
Områdeschefer 
Ekonom 
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SN § 72      Dnr 09/SN0006 
 
Budgetansvar för kostverksamheten 2010 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2010 § 54, att den gemensamma 
kostverksamheten inom kommunstyrelsens ansvarsområde upphävs och 
övergår, från och med den 1 juli 2010, till socialnämnden respektive 
bildningsnämndens ansvarsområden. 
  
Socialnämndens arbetsutskott beslutade den 3 juni 2010 (§40) att ge 
socialchefen i uppdrag att ta fram förslag på var ansvaret för 
kostverksamheten ska läggas för perioden 1 juli – 31 december 2010. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Kortsiktigt förslag på organisering av kostverksamheten inom 
socialnämndens ansvarsområde samt socialförvaltningens förslag till beslut 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta  
 
att Mikael Karlsson ansvarar för kostverksamhetens bemannings- och 
inköpsfrågor under perioden 2010-07-01 – 2010-12-31 
 
att ekonom Torsten Karlsson åläggs budgetansvar för kostverksamheterna 
för perioden 2010-07-01 – 2010-12-31 
 
att arbetsmiljöansvaret inte delegeras för perioden 2010-07-01 – 2010-12-31 
 
att verksamhetsutveckling åsidosätts under perioden 2010-07-01 – 2010-12-
31 
 
att uppdra till socialförvaltningen att minska bemanningen i köken på 
Mariahemmet och Sophiagården under hösten 2010. 
 
att socialförvaltningen uppdras att lägga förslag på ledning av 
kostverksamheten till socialnämnden under hösten 2010 att träda i kraft 
2011-01-01 
 
att, utöver lämnat förslag, ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheter till olika alternativ till centralkök på Sophiagården 
 
                 fortsättning 
 
               Fortsättning 
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SN § 72  fortsättning        Dnr 09/SN0006 
 
Budgetansvar för kostverksamheten 2010 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att Mikael Karlsson ansvarar för kostverksamhetens bemannings- och 
inköpsfrågor under perioden 2010-07-01 – 2010-12-31 
 
att ekonom Torsten Karlsson åläggs budgetansvar för kostverksamheterna 
för perioden 2010-07-01 – 2010-12-31 
 
att arbetsmiljöansvaret inte delegeras för perioden 2010-07-01 – 2010-12-31 
 
att verksamhetsutveckling åsidosätts under perioden 2010-07-01 – 2010-12-
31 
 
att uppdra till socialförvaltningen att minska bemanningen i köken på 
Mariahemmet och Sophiagården under hösten 2010. 
 
att socialförvaltningen uppdras att lägga förslag på ledning av 
kostverksamheten till socialnämnden under hösten 2010 att träda i kraft 
2011-01-01 
 
att, utöver lämnat förslag, ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheter till olika alternativ till centralkök på Sophiagården 
---- 
Sändlista: 
Mikael Karlsson 
Ekonom Torsten Karlsson 
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SN § 73      Dnr 08/SN0004 
 
Behörighetskrav omsorgsassistent 
 
Slutrapportering av uppdraget personalförsörjning inom omsorgen för 
personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorgen. 
 
Bakgrund 
Personalutskottet uppdrog till personalchef och socialchef 2007-03-21 att arbeta 
med personalförsörjningsfrågorna för äldre- och handikappomsorgen. En 
redovisning av arbetet hölls i kommunstyrelsen 2008-01-08 (KS § 2/08) där 
personalchef och socialchef uppdrogs att arbeta vidare med den framtida 
personalförsörjningen. Socialchefen redovisade vid socialnämndens arbetsutskott 
2009-12-17 § 54, de delar av uppdraget som genomförts. Uppdraget är nu slutfört 
och förslag till beslut föreligger. 
Kommunal har informerats och har inget att erinra mot förslaget. 
 
Handlingar i ärendet 

• Slutrapportering av uppdraget personalförsörjning inom omsorgen för 
personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorgen 

• Modell ”Lärlingstid” för förvärvande av yrkestitel inom 
omsorgen för personer med funktionsnedsättningar och 
äldreomsorgen. 

 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 3 juni 2010 
(AU §33) att föreslå socialnämnden besluta 
 
att ställa sig bakom förslaget att arbeta efter modellen ”Lärlingstid” från 
omsorgsbiträde till omsorgsassistent 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen 
arbeta efter modellen ”Lärlingstid” från omsorgsbiträde till omsorgsassistent 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen 
arbeta efter modellen ”Lärlingstid” från omsorgsbiträde till omsorgsassistent 
---- 
Sändlista 
Personalchef 
Områdeschefer 
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SN § 74       Dnr 10/SN0057 
 
Familjevård för barn och ungdom – Riktlinjer för 
socialförvaltningen i Torsås kommun 
 
Socialchef Carina Leijon informerar socialnämnden om uppdraget hon haft 
att utarbeta ett förslag till Riktlinjer för socialförvaltningen i Torsås 
kommun avseende Familjevård för barn och ungdom. Förslaget utsänt med 
kallelsen till dagens möte. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Riktlinjer – Familjevård för barn och ungdom  
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att anta utarbetade riktlinjer för socialförvaltningen i Torsås kommun 
avseende Familjevård för barn och ungdom att gälla från och med 2010-07-
01 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta utarbetade riktlinjer för socialförvaltningen i Torsås kommun 
avseende Familjevård för barn och ungdom att gälla från och med 2010-07-
01 
---- 
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SN § 75       Dnr 09/SN0014 
 
Ombyggnad Sophiagården 
 
Ordförande informerar nämndens ledamöter om att arbetsgruppen haft ett 
första möte och lämnar en lägesrapport avseende planeringen av ombyggnaden 
av Sophiagården. Ett förslagsunderlag kommer att färdigställas och presenteras 
för socialnämnden.  
Socialchefen påtalar att kosthanteringen bör tas med i planeringen. Påminner 
också om att det finns statsmedel att söka vid ombyggnad av särskilda boende 
till trygghetsboende. För att parallellt med ombyggnad arbeta med 
verksamhetens värdegrund och innehåll menar socialchefen att en person borde 
projektanställas som har ansvaret för hela ombyggnadsprojektet. Områdeschef 
och områdesutvecklare har inte möjlighet inom ramen för ordinarie uppdrag att 
klara även detta. 
 
I samband med diskussion om differentierade hyror (AU § 38) föreslog 
arbetsutskottet socialnämnden besluta  
 
att socialförvaltningen uppdras att ta bort dubbelrummet på Sophiagården i 
samband med ombyggnaden 
 
att anhörigrummet ”finrummet” på Sophiagården ska tas i anspråk för boende 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att socialförvaltningen uppdras att ta bort dubbelrummet på Sophiagården i 
samband med ombyggnaden 
 
att anhörigrummet ”finrummet” på Sophiagården ska tas i anspråk omgående 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att socialförvaltningen uppdras att ta bort dubbelrummet på Sophiagården i 
samband med ombyggnaden 
 
att anhörigrummet ”finrummet” på Sophiagården ska tas i anspråk omgående 
---- 
Sändlista: 
Arbetsgruppen för ombyggnaden 
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SN § 76      Dnr 10/SN0058 
 
Differentierade hyror särskilt boende 
 
Socialchef Carina Leijon redogör för förslag till differentierade hyror som 
upprättats av ekonom Torsten Karlsson.  
 
Bakgrund 
  
Samtliga boende på Mariahemmet betalar idag samma hyra oavsett 
lägenhetens storlek. Med anledning av detta har en översyn av hyrorna 
gjorts av ekonom Torsten Karlsson. 
 
Solgläntan har idag differentierade hyror och en ombyggnad av 
Sophiagården är beslutad och planeringen av arbetet är igång. Socialchefen 
föreslår därför att man avvaktar med beslut om hyressättning på 
Sophiagården till ombyggnaden är klar och föreslår vidare att fokus bör 
läggas på att ta fram förslag till differentierade hyror på Mariahemmet.  
 
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att ge socialchef Carina Leijon i uppdrag att ta fram förslag på 
differentierade hyror på Mariahemmet och att presentera detta vid 
socialnämndens sammanträde i augusti 
 
att avvakta med Sophiagårdens hyressättning tills ombyggnaden står klar. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ge socialchef Carina Leijon i uppdrag att ta fram förslag på 
differentierade hyror på Mariahemmet och att presentera detta vid 
socialnämndens sammanträde den 19 augusti 
 
att avvakta med Sophiagårdens hyressättning till ombyggnaden står klar. 
---- 
Sändlista: 
Socialchef Carina Leijon 
Ekonom Torsten Karlsson 
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SN § 77      Dnr 07/SN0001 
 
Upphörande av förtroendeuppdrag 
 
Kent Gullin, TP, har skriftligen (2010-06-13) avsagt sig förtroendeuppdraget 
som ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott samt som ersättande 
ledamot i socialnämnden.  
Torsåspartiets (TP) förslag är att Lennart Johnsson, TP, går in som ordinarie 
ledamot i socialnämndens arbetsutskott och att Kerstin Ahlberg kvarstår 
som ersättande ledamot i arbetsutskottet. Avvaktar med förslag till ersättare 
i socialnämnden. 
  
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att till ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott utse Lennart 
Johnsson, TP, under kvarstående mandatperiod 
 
att Kerstin Ahlberg, TP, kvarstår som ersättande ledamot för Lennart 
Johnsson, TP, i socialnämndens arbetsutskott, under kvarstående 
mandatperiod. 
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att till ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott utse Lennart 
Johnsson, TP, under kvarstående mandatperiod 
 
att Kerstin Ahlberg, TP, kvarstår som ersättande ledamot för Lennart 
Johnsson, TP, i socialnämndens arbetsutskott, under kvarstående 
mandatperiod 
---- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Ledamot Lennart Johnsson 
Ledamot Kerstin Ahlberg 
Kent Gullin 
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SN § 78      Dnr 10/SN0062 
 
Grön Omsorg 
 
Socialchef Carina Leijon berättar att hon blivit informerad om planering av 
att starta ny verksamhet (privat regi) ”Skogslyckan, Grön Omsorg”, en 
daglig verksamhet som bygger på att kombinera omsorg med gårdens 
resurser för personer som av olika skäl berörs av socialtjänstlagen (SoL) 
eller lagen om stöd och service (LSS).  Målsättning är att erbjuda en miljö 
som på ett naturligt sätt ger dagliga rutiner och möjligheter att etablera 
sociala kontakter med både människor och djur. Förhoppningen är att 
socialnämnden kommer att köpa deras tjänster avseende den dagliga 
verksamheten. 
 
Handlingar i ärendet 
 
”Vad är Grön Omsorg” 
 
Nämnden ser positivt på initiativet och anser att det i en landsbygd är viktigt 
att få vara på en gård där aktiviteter som odlingar, djurhållning, matlagning, 
naturvård mm förekommer och att det kan finnas en öppning för detta. 
Socialchefen föreslår att en utredning avseende kostnaderna för den egna 
dagliga verksamheten kontra Grön Omsorgs dagliga verksamhet utreds och 
samtidigt titta på vad vi får för pengarna. Oavsett vem som utför 
verksamheten bör kostnaden vara densamma.  
 
Förslag till beslut 
 
Ordförande föreslår socialnämnden besluta 
 
att ge ekonom Torsten Karlsson i uppdrag att ta fram prissättning på daglig 
verksamhet inom LSS samt att lämna en redovisning av innehållet i 
nuvarande daglig verksamhet.  
 
Beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att ge ekonom Torsten Karlsson i uppdrag att ta fram prissättning på daglig 
verksamhet inom LSS samt att lämna en redovisning av innehållet i 
nuvarande daglig verksamhet. 
---- 
Sändlista: 
Ekonom Torsten Karlsson 
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SN § 79      Dnr 10/SN0012 
 
Informationsärenden 
 

• Avtal Beroendecentrum (Dnr 08/SN0084) 
Carina Leijon informerar om att socialförvaltningen fått förfrågan 
om ett eventuellt fortsatt samarbete. Arbetsutskottet har meddelat 
Landstinget att socialförvaltningen står fast vid beslutet om att säga 
upp avtalet med Beroendecentrum då det inte framkommit något 
nytt i ärendet som fått socialförvaltningen att ändra uppfattning.  
 

• Socialnämndens interna arbete (Dnr 09/SN0059) 
Carina Leijon överlämnar utvärderingen avseende socialnämndens 
arbete. 
 

• Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 
och schizofreniliknande tillstånd (Dnr 10/Sn0054) 
Carina Leijon delger socialnämndens ledamöter den s.k. 
”Gapanalysen”. För Kalmar län har det gjorts en analys av de 
psykosociala insatserna som rekommenderas i riktlinjerna och hur 
de överensstämmer med praxis i Kalmar län. Remissvar rörande 
riktlinjerna ska lämnas, via PKN, senast den 31 augusti 2010.  
 

• Återkoppling LPA – Lärande på arbetsplatsen  
            (Dnr 08/SN0058) 

Carina Leijon informerar om ett mycket positivt mail från en av 
handledarna i LPA-projektet, Jenny Olsson, där hon ger en inblick i 
vad som gjorts inom projektet. En utvärdering av detsamma är på 
gång. 
 

• Öppna jämförelser 
Carina Leijon lämnar en förhandsinformation av sammanställning 
om Analysprojektet vård och omsorg, äldreomsorg. SKL har beställt 
en analys av ”Vad är det som kännetecknar framgångsrika 
kommuner?”  
 
 
 
 
 
              Fortsättning 
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SN § 79 forts       Dnr 10/SN0012 

 
Informationsärenden 

 
• Studiebesök Markaryd 

Ordförande och vice ordförande samt socialchef informerar om 
studiebesöket i Markaryds kommun. Anledningen till studiebesöket 
var att det i SKL analys av kommunernas ekonomiska läge visade sig 
att Torsås kommun låg över standardkostnader inom socialtjänsten 
medan Markaryd låg mycket under. Deltog i studiebesöket gjorde 
politiker, tjänstemän och personal från verksamheterna. 
En sammanfattning/utvärdering av besöket har gjorts av respektive 
verksamhet. Studiebesöket var av alla mycket uppskattat och 
givande.  

 
• Studiebesök äldreboende 

Ledamöterna Anita Borg (C) och Margareta Ohlin (FP) informerar 
om ett intressant studiebesök de gjort på ett äldreboende i Påryd. 
Boendet består av 4 boendemoduler med 8 boende i varje. Två av 
modulerna är avsedda för dementa. Lägenheterna är stora och 
utrustade med trinettkök samt rejäla toaletter. Ett gemensamt allrum 
med matplats finns för dem som önskar äta tillsammans. De har 
också satsat mycket på utemiljön med ett stort grönområde med bl. 
a. växthus, trädgårdsland där många av de boende gärna vistas. 
---- 
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SN § 80 
 
Kursinbjudningar 
 
Ordförande tar upp frågan rörande inbjudan till kurser och konferenser 
som inkommer till socialnämnden. 
Socialchefen råder nämnden att just nu vara restriktiva med 
kursanmälningar. 
---- 
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SN § 81  
 
Anmälan  delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 1 maj – 31 maj anmäls 

• Försörjningsstöd sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
• Verksamhetsmått IFO för april och maj 
• Biståndsbeslut inom ÄO och OF sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
• Antal beviljade timmar ÄO 
• Avgiftsbeslut inom ÄO sekretess enligt sekretesslagen 7:4 

---- 
 
 


