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 Kerstin Ahlberg, TP 
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 Anita Eriksson, C 
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 Margareta Ohlin, FP 
       
       
       
   
Övriga deltagande Carina Leijon, socialchef 
  Kerstin Nilsson, sekreterare 
 Susanne Johansson, områdeschef  § 83 
 Elin Almheden, områdeschef        § 83 
 Karin Olsson, områdesutvecklare  § 83 
 Torsten Karlsson, ekonom            §§ 83-84 
 Anita Borg, C, ej tjänstgörande ersättare 
  
Utses att justera Lennart Johnsson 
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Underskrift Kerstin Nilsson   
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SN § 82 
Fastställande av dagordning 
 
Nämnden fastställer dagordningen enligt utsänd kallelse med tillägg:  
 
• Sophiagårdens ombyggnad 
• Äldreveckan  
 -----  
             
 
§ 83 Delårsbokslut 2010-08-23 
 
§ 84 Differentierade hyror särskilt boende, Mariahemmet 
 
§ 85 Riktlinjer Missbruksvården 
 
§ 86 Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,LVU, LVM 

och LSS i Torsås kommun 
 
§ 87 Riktlinjer äldreomsorg inkl informationmaterial 
 
§ 88 Förenklad biståndsbedömning enligt SoL 
 
§ 89 Verksamhetschef inom den kommunala hälso- och sjukvården 
 
§ 90 Förslag Familjeresurs omfattning och inriktning 
 
§ 91 Socialjour 
 
§ 92 Stimulansmedel äldreomsorg 2010 (Demensvård) 
 
§ 93 Projekt Rehabilitering i hemmet 
 
§ 94 Sophiagården – ombyggnad 
 
§ 95 Äldreveckan 2011 
 
§ 96 Informationsärenden 
 
§ 97 Delegationsärenden 
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SN § 83/10 Dnr 09/SN0014 
AU § 52/10 
Delårsbokslut 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Områdescheferna Susanne Johansson och Elin Almheden samt områdesut-
vecklare Karin Olsson redogör för respektive enhets ekonomiska läge och 
måluppfyllelse enligt styrkort för första halvåret 2010 samt prognos för helåret 
2010. 
 
Av helårsbudgeten har 50,6% använts. 
 
Prognos till 2010-12-31: 
Intäkter förväntas inte visa någon negativ avvikelse vid årets slut. Inom 
LASS finns viss eftersläpning.  
 
Personalkostnader efter juni har riktpunkten 47,7%, förbrukat är 49,8%. 
Beräknat underskott är ca 400 tkr. Underskott beräknas inom 
äldreomsorgen och LASS-verksamheten medan vakans områdesutvecklare 
inom IFO-enheten första halvåret ger överskott. 
 
Övriga kostnader beräknas visa underskott med ca 1 mnkr vid årets slut. 
Det är dels försörjningsstödet som bl a p g a sträng vinter och därmed höga 
elräkningar har inneburit en ökad kostnad. Den genomsnittliga 
månadskostnaden är 12 % högre 2010 jämfört med 2009, eller 337 tkr per 
månad. Det pågående projektet ”aktivt arbete med försörjningsstöd” har 
resulterat i att kostnaderna inte är högre än så. Placeringar på institution av 
vuxna missbrukare och barn och ungdomar samt familjehemsvård för 
vuxna resp barn och ungdomar följer budgeten när det gäller antal men 
månadskostnaderna är i några fall högre än budgeterat. Totalt är underskott 
ca 600 tkr. Med ett färre antal placeringar än tidigare vilket leder till fler 
kontaktpersoner, - familjer ökar dessa kostnader och väntas överskrida 
budget med ca 400 tkr och kosta totalt ca 800 tkr. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Områdeschefernas delårsredovisning för 2010 samt sammanfattande 
delårsbokslut 2010 inklusive verksamhetsmått första halvåret. 
 
Fortsättning      
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Fortsättning § 83/10 Delårsbokslut 2010 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11  
 
föreslå socialnämnden besluta 
 
att delge kommunstyrelsen socialnämndens delårsredovisning 2010 enligt 
upprättad handling. 
 
Yrkande 
Ledamöterna Ewy Svensson, M och Anita Eriksson, C, påtalar att något 
underskott inom äldreomsorgen inte kan accepteras och yrkar att åtgärder 
för att komma i balans ska vidtas omgående. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att delge kommunstyrelsen socialnämndens delårsredovisning 2010 enligt 
upprättad handling 
 
att uppdra åt områdescheferna inom äldreomsorgen att vidta ytterligare 
åtgärder för att få budget i balans enligt ledamöterna Ewy Svenssons, M och 
Anita Erikssons, C yrkande 
---- 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
Områdeschefer inom äldreomsorgen 
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SN § 84/10  Dnr 10/SN0058 
AU § 44/10   
Differentierade hyror särskilt boende, Mariahemmet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialchef Carina Leijon och ekonom Torsten Karlsson redovisar ett förslag till 
nya differentierade hyror i särskilt boende vid Mariahemmet i Torsås. 
Anledningen är att man ska betala hyra efter den yta man hyr. Idag betalar alla 
boende samma hyra oavsett storlek på lägenheten.  
 
En jämförelse mellan lägenheter i samhället och hyrorna i det särskilda boendet 
har gjorts tillsammans med VD Magnus Andersson på Torsås Bostads AB och 
visar att hyrorna i särskilt boende ligger högre än lägenheter ute i samhället. I 
hyreskostnaden på särskilt boende ingår även kostnad för del i allmänna 
utrymmen. 

 
Socialförvaltningen har beräknat olika alternativ som redovisats för  
socialnämnden. 
 
På Mariahemmet finns 56 lägenheter. Storleksmässigt fördelas de mellan 20 och 
33,1 kvadratmeter och konsekvensen för hyresgästerna av en förändrad hyra 
enligt förslaget skulle bli enligt följande: 
 

Antal 
lgh 

Yta 
kvm 

1. Avgift 
våtutrymme 
kr/månad 

2.Avgift  
gem utr 
kr/mån 

3. Kvm 
avgift 
kr/månad 

Summa/månad 
Ny hyra 
kr/månad 

Tidigare 
hyra 
kr/mån 

Skillnad 
kr/mån 

8 20,0 406 621 2 000 3 027  3 558 -531  

32 24,3 406 621 2 430  3 457  3 558 -101  

4 28,4 406 621 2 840  3 867  3 558 +309 

2 29,5 406 621 2 950  3 977  3 558 +419 

8 30,1 406 621 3 010  4 037  3 558 +479 

2 33,1 406 621 3 310  4 337  3 558 +779 

 
Förslaget bygger på att hyresintäkten för Torsås kommun skall vara 
oförändrad. Jämförelsen nedan visar att så är fallet. 
 

Antal 
lgh 

Yta  1. Avgift 
våtutrymme 

2. Avgift  
gem utr 

3. Kvm 
avgift 

Summa 
Ny hyra 

Tidigare 
hyra 

Skillnad  
månad 

56 st 1417 
kvm 

22 736 
kr/månad 

34 776 
kr/mån 

141 720 
kr/mån 

199 232 
kr/mån 

199 248 
kr/mån 

-16 
kr/mån 

 

 
Fortsättning 
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Fortsättning SN § 84/10 Differentierade hyror särskilt boende 
 
Handlingar i ärendet 
 
Tjänsteskrivelse med förslag till nya differentierade hyror, upprättad av 
socialchef Carina Leijon 
Kommunförbundets cirkulär 1995:79 ”Hyressättning av särskilda 
boendeformer” 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-08-11: 
 
att föreslå socialnämnden föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
att anta upprättat förslag till differentierade hyror vid Mariahemmet i     
      Torsås 
 
Arbetsutskottet noterar att bostadshyran i särskilt boende kontinuerligt följer 
TBAB:s hyreshöjningar i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut §129 2008. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta 
 
att anta upprättat förslag till differentierade hyror på Mariahemmet i Torsås  
 
att den nya hyressättningen tillämpas för nyinflyttade hyresgäster samt för 
befintliga hyresgäster som begär en ändring 
 
att den nya hyressättningen tillämpas så snart den vunnit laga kraft 
 
att särskilt notera att bostadshyran i särskilt boende kontinuerligt följer TBAB:s 
hyreshöjningar i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut § 129 2008. 
---- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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SN § 85/10   
AU § 42/10   Dnr 10/SN0063 
Riktlinjer Missbruksvården 

 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen har fram till nu saknat riktlinjer för missbruksvården i 
kommunen. Det har också framförts kritik från tillsynsmyndigheter för 
avsaknaden av riktlinjer. 
 
2007 gav Socialstyrelsen ut nationella riktlinjer för missbruks- och 
beroendevården. Riktlinjerna gäller både medicinska och sociala insatser 
som ges inom landstingets beroendevård och kommunernas socialtjänst. 
Riktlinjerna bygger på de forskningsbaserade kunskaper som finns inom 
området. Ett viktigt syfte med arbetet med riktlinjer har varit att ge 
vägledning åt kommunerna och landstingen i att skapa en gemensam 
plattform för arbetet med missbrukare. 
 
Socialnämndens riktlinjer som bygger på de nationella riktlinjerna ska 
regelbundet revideras utifrån förändringar i verksamheten beroende på 
nytillkommen kunskap och ny beprövad erfarenhet. 
 

Handlingar i ärendet 
 
Förslag ” Riktlinjer för missbruksvården i Torsås kommun” 
 

Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 
 
att föreslå socialnämnden besluta 
 
att anta föreslagna riktlinjer för missbruksvården i Torsås kommun att gälla från 
och med 2010-09-01. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta föreslagna riktlinjer för missbruksvården i Torsås kommun att gälla från 
och med 2010-10-01, då beslutet vunnit laga kraft. 
---- 
Sändlista: 
Individ och familjeomsorgen 
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SN § 86/10  Dnr 10/SN0064 
AU § 4510 
Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, 
LVM och LSS (SOSFS 2006:11) samt HSL (2005:12) i Torsås 
kommun 

 
Socialchef Carina Leijon redogör för upprättat förslag till Ledningssystem för 
kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS samt HSL i Torsås 
kommun. Poängterar att detta arbete hela tiden fortgår samt vikten av att 
uppföljning görs. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kvalitetssystemet ska omfatta samtliga dokumenterade arbetssätt och rutiner 
som påverkar kvaliteten i verksamheten. 
Enligt 3 kap 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet och 
det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet slutligen ska 
kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras 
 
För att säkerställa att vård och omsorg är av god kvalitet har Torsås kommuns 
socialförvaltning utarbetat ett kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12. 
Med tydliga rutiner underlättas och effektiviseras arbetet i organisationen. 
Syftet med ledningssystemet är att få systematik i arbetet med att säkra och 
utveckla kvaliteten i nämndens verksamheter. Ledningssystemet ska också ses 
som en tillgång för medarbetare att skaffa sig kunskap om de rutiner och dylikt 
som ska användas i det dagliga arbetet.  
 
Handlingar i ärendet 
Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 
(SOSFS 2006:11) samt HSL (2005:12) i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 
att föreslå socialnämnden besluta 
 
att anta Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och 
LSS (SOSFS 2006:11) samt HSL (2005:12) i Torsås kommun. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och 
LSS (SOSFS 2006:11) samt HSL (2005:12) i Torsås kommun 
 
att ledningsgruppen återrapporterar för det fortsatta arbetet vid socialnämndens 
sammanträde i december 2010 
---- Sändlista:  
Ledningsgruppen 
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SN § 87/10  Dnr 10/SN0065 
AU § 43/10 
Riktlinjer äldreomsorg inkl informationsmaterial 
 
Socialchef Carina Leijon redogör för upprättat förslag till Riktlinjer 
äldreomsorg. 
 
Ärendemening 
 
Det är socialnämndens uppgift att besluta om inriktning och omfattning 
samt besluta om vad som är att betrakta som en skälig levnadsnivå på 
äldreomsorgen i Torsås kommun. 
Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag med utgångspunkt från 
hur nivån ligger idag. Parallellt med detta arbete har 
informationsbroschyren reviderats.  
 
Sedan tidigare finns ”Arbetsrutiner för äldreomsorgen i Torsås kommun”, 
vilken uppdateras årligen. Den är ett direkt redskap för 
omsorgsassistenterna för att utföra sitt arbete på det sätt socialnämnden 
önskar 
 
Riktlinjerna beskriver den nivå som socialnämnden anser vara skälig för 
att ha ett värdigt liv på de vanligaste förekommande insatser som enskilda 
ansöker om. Riktlinjerna beskriver normalfallet. Samtliga beslut som tas är 
utifrån varje enskild individs behov och därför kan insatserna omfatta 
annat än i riktlinjerna beskrivna och kan också ges i annan omfattning än 
vad som slås fast i riktlinjerna. 
I riktlinjerna är omsorgsinsatser samt serviceinsatser beskrivna, liksom 
omfattningen. Det vill säga hur ofta, i normalfallet, som insatsen beviljas 
att utföras. Det kan vara från dagligen till var tredje vecka. 
Påtalas skall att hemsändningen i skrivande stund inte är fullt utbyggd. 
 
Handlingar i ärendet 
 
Förslag till riktlinjer för tillämpningen av 4 Kap. § 1 Socialtjänstlagen 
Informationsbroschyr ”Stöd och service för äldre i Torsås kommun 
Arbetsrutiner för äldreomsorgen i Torsås kommun 2010” 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning SN § 87/10 Riktlinjer äldreomsorg 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-08-10 
 
föreslå socialnämnden besluta 
 
att anta förslag till riktlinjer för tillämpningen av 4 Kap. Socialtjänstlagen 
inom äldreomsorgen att gälla från och med 2010-09-01. 

 
ställa sig bakom förslag till informationsbroschyr ”Stöd och 
service för äldre i Torsås kommun”. 
 

Yrkande 
 
Ledamot Ewy Svensson, M, yrkar på återremittering av 
ärendet till arbetsutskottet för vidare utredning, tillsammans 
med biståndshandläggarna, innan beslut fattas av 
socialnämnden vid oktobersammanträdet. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet för vidare 
utredning, tillsammans med biståndshandläggarna, innan 
beslut fattas vid socialnämndens oktobersammanträde. 
---- 
Sändlista: 
Arbetsutskottet 
Biståndshandläggare 
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SN § 88/10  Dnr  10/SN0065 
AU § 46/10 
Förenklad biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen 
 
Bakgrund 

 
Utvecklingen inom handläggning enligt Socialtjänstlagen pågår ständigt. 
För att underlätta för den enskilde individen samt i syfte att Torsås kommuns 
socialtjänst ska vara serviceinriktad föreslår förvaltningsledningen att 
socialförvaltningen övergår till förenklad biståndsbedömning för insatserna 
matdistribution och trygghetslarm. 
Avgift för insats utgår enligt antagen taxa. 
 

Ärendebeskrivning 
 

Socialnämnden godkänner förenklad biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen 
gällande matdistribution och trygghetslarm. 
 
Kriterier för förenklad biståndsbedömning: 

• Den som ansöker ska vara bosatt i Torsås kommun och ha fyllt 75 år. 
 
Förenklad biståndsbedömning innebär att utredning och beslut i 
myndighetsutövningen inom Socialtjänstlagen görs enklare. Handläggningen 
följer Socialtjänstlagens grundläggande intentioner och innebär att handläggaren 
informerar om begreppet skälig levnadsnivå. Den enskilde har inom ramen 
möjlighet att på ett enkelt sätt ansöka om insats och bedöma sitt behov.  På så 
sätt förs makt över till den enskilde medborgaren  
 
Biståndshandläggaren gör en förenklad biståndsbedömning vid ansökan om 
matdistribution och/eller trygghetslarm enligt fastställda kriterier. Kriterierna 
innebär att man ska vara bosatt i i kommunen och har fyllt 75 år. Den enskilde 
fyller i en ansökan själv eller med hjälp av anhörig och skickar den till 
biståndshandläggaren som fattar beslut enligt Socialtjänstlagen. 
Handläggningsrutinerna och tiden i dessa ärenden förenklas och förkortas 
genom att biståndshandläggaren handlägger ärendet via den skriftliga ansökan 
och inte gör hembesök, vilket innebär att resurser frigörs för 
biståndshandläggarna till att användas för uppföljning av övriga 
hemtjänstbeslut.  
 

Fortsättning
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Forts SN § 88 Förenklad biståndsbedömning enligt SoL 
 
Förenklad biståndsbedömning är ett enklare och snabbare sätt att få hjälp i 
bostaden. 
Inget personligt möte med biståndshandläggaren behövs, och handläggningen 
går därför snabbare.  
Uppstår ökat behov av hemtjänst, sker en sedvanlig utredning. 
 
 

Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 
 
föreslå socialnämnden besluta 
 
att matdistribution och trygghetslarm beviljas genom förenklade biståndsbeslut 
av biståndshandläggare som ges delegation för detta 
 

Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att matdistribution och trygghetslarm beviljas genom förenklade biståndsbeslut 
av biståndshandläggare som ges delegation för detta. 
----- 
Sändlista: 
Områdeschef 
Biståndshandläggare 
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SN § 89/10  Dnr 10/SN0066 
AU § 47/10 Verksamhetschef inom den kommunala hälso- och 
sjukvården 
 

Ärendebeskrivning 
 
Enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) § 29 skall det i den kommunala hälso- 
och sjukvården utses en verksamhetschef. 
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren (Socialnämnden) och det är 
vårdgivaren som ansvarar för att utse verksamhetschef. 
Verksamhetschefens ansvar regleras i SOSFS 1997:8. Verksamhetschefen skall 
enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamheten tillgodoser hög 
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. 
Vårdgivaren (Socialnämnden) skall ge verksamhetschefen möjlighet att utföra 
sina arbetsuppgifter på ett sådant sätt att patientsäkerheten är tillfredställande 
och vården i verksamheten av god kvalitet. 
Verksamhetschefen skall själv eller genom att anlita personer med lämplig 
kompetens, säkerställa de krav som ställs på verksamheten. Verksamhetschefen 
övertar inte det ansvar som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har. 
MAS: ens ansvar regleras i ett antal olika lagar och föreskrifter från 
Socialstyrelsen. 
 

Förslag till lösning 
 
Vårdgivaren bestämmer vilken kompetens verksamhetschefen skall ha. 
Avgörande för en persons lämplighet är dennes utbildning, erfarenhet och 
personliga lämplighet. Verksamhetschefen måste inte ha hälso- och 
sjukvårdsutbildning. 
Förvaltningsledningen föreslår att det i socialchefens arbetsuppgifter ingår att 
vara verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården i Torsås 
kommun. 
 

Handlingar i ärendet 
 
Verksamhetschef enligt HSL, MAR och MAS 
 

Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 
 
föreslå Socialnämnden besluta 
 
att utse socialchefen till verksamhetschef för den kommunala hälso- och 
sjukvården i Torsås kommun. 
 

 
Fortsättning 
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Forts SN § 89/10 Verksamhetschef inom den kommunala hälso- 
och sjukvården 
 
Socialnämndens  beslut 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att utse socialchefen till verksamhetschef för den kommunala hälso- och 
sjukvården i Torsås kommun. 
--- 
Sändlista: 
Socialchef/personalchef 
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SN § 90/10  Dnr 10/SN0051 
AU § 48/20 
Förslag Familjeresurs omfattning och inriktning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamheters omfattning och inriktning är ett nämndsbeslut utifrån 
kommunallagens 6 Kap. Socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till 
reviderat uppdrag för Familjeresurs att gälla tillsvidare. 
Familjeresurs har funnits sedan 2007 och är en angelägen verksamhet för 
dels öppen socialtjänst dels för verkställande av insatser enligt 
socialtjänstlagen. Socialförvaltningen föreslår att ytterligare tydliggöra 
Familjeresurs som en insats för hemmaplanslösningar. 
 

Handlingar i ärendet 
 
Uppdragshandling för Familjeresurs utarbetad av områdeschef Elin 
Almheden. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 
 
föreslå socialnämnden besluta 
 
att anta förslag om Familjeresurs uppdrag att gälla från och med 2010-09-01 
och tillsvidare. 
 

Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att anta förslag om Familjeresurs uppdrag att gälla från och med 2010-10-01 
och tillsvidare. 
---- 
Sändlista: 
Områdeschef 
Familjeresurs 
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SN § 91/10  Dnr 09/SN0014 
AU § 49/10         10/SN0006 
Begäran om tilläggsanslag, samt utökning av budgetram för 
2011, gällande socialjour 
 

Bakgrund 
 
Kommunfullmäktige har, i samband med arvodesbeslut, tagit beslut om att 
socialjouren ska bemannas av tjänstemän istället för av socialnämndens 
ordförande. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen har bemannat socialjouren med tjänstemän från och 
med 2010-09-13 genom att samtliga anställda inom IFO-enheten har 
beredskapsjour löpande en vecka var under året. Det blir cirka 4-5 veckor 
per anställd och år. Även områdeschef och områdesutvecklare deltar i 
arbetet. 
 
Socialnämnden har dock inte finansiering av tjänstemannajouren i sin ram. 
Det handlar om 81,9 tkr för 2010 och 276,3 tkr för 2011. Det är kostnader 
exklusive ersättning för aktiv tjänstgöring i samband med beredskapen. Då 
utgår kvalificerad övertid. Bedömningen är att det inte är särskild hög 
frekvens av aktiv tjänstgöring.  
 

Handlingar 
 
Rutiner för socialjour, Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 
 
föreslå socialnämnden besluta 
 
att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 81,9 tkr för 2010  
 
att begära utökning av budgetram för 2011 med 276,3 tkr. 
 
att meddela kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att tjänstemannajour 
startar så snart medel har anvisats. 
 
Fortsättning 
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Forts SN § 91/10  Begäran om tilläggsanslag, samt utökning 
av budgetram för 2011, gällande socialjour 
 
Socialnämndens beslut   
 
Socialnämnden beslutar 
 
att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 81,9 tkr för 2010  
 
att begära utökning av budgetram för 2011 med 276,3 tkr. 
 
att meddela kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att 
tjänstemannajour startar så snart medel har anvisats. 
----- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
Ekonom 
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SN § 92/10  Dnr 10/SN0056 
AU § 50/10 
Stimulansmedel 2010 äldreomsorg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen har beviljat stimulansmedel till äldreomsorgen även för    
2010. För Torsås kommuns del är det 515 tkr. 
Medlen ska ansökas senast den 31 augusti 2010. Ansökan för 2010 
gäller Demensvård. Det bygger på den kartläggning av demensvården  
som gjordes våren 2009 i samarbete med landstinget och de 12  
kommunerna i länet. 
 
Därefter gjordes en GAP-analys som påvisade vad som måste förbättras   
för att uppnå en vård och omsorg vid demenssjukdom efter de  
nationella riktlinjerna. 
 

Handlingar i ärendet 
 
Sammanställning av vad socialtjänsten avser använda stimulansmedlen till för 
att uppnå en vård och omsorg till de demenssjuka efter de nationella 
riktlinjerna. 
 

Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 
 
att föreslå socialnämnden besluta 
 
att ansöka om stimulansmedel 515 tkr, för en bättre vård och omsorg om 
äldre personer med inriktning på demensvård 
 
 

Socialnämnden beslutar 
 
att ansöka om stimulansmedel 515 tkr, för en bättre vård och omsorg om 
äldre personer med inriktning på demensvård 
---- 
Sändlista: 
MAS 
Ekonom 
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SN § 93/10  Dnr 10/SN0048 
AU § 51/10 
Uppföljning samt förslag på fortsättning av projektet 
rehabilitering i hemmet 
  
Bakgrund 
Torsås kommun fick 1040 tkr i stimulansmedel för år 2009, dessa pengar 
används för utveckling inom arbetet med rehabilitering och ett förändrat 
arbetssätt inom hemtjänsten. Projektledare är MAR Agnetha Karlsson. 
Under hösten kommer projektet att gå in i sin slutfas och inför det har 
projektledaren gjort en uppföljning med bland annat förslag om 
fördjupningsområden att arbeta med. 
  

Sammanfattning 
Målet med projektet är att skapa en välfungerande rehabilitering i hemmet 
med tyngdpunkten på vardagsträning med befintliga resurser, att ta vara på 
det friska hos varje enskild individ. 
Uppföljningen visar att en förstärkning av teamledare behöver göras samt 
att arbetets fortsättning handlar om vissa fördjupningsområden: 
Det stora arbetet blir att förändra organisering av dels korttidsenheten dels 
Mariahemmet/Torsås hemtjänst. 
Det finns cirka 300 tkr kvar av de ursprungliga 1040 tkr. 
 

Handlingar i ärendet 
 
Uppföljning av projektet ”rehabilitering i hemmet” samt förslag för det 
fortsatta arbetet, Agnetha Karlsson 
 

Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 
 
att föreslå socialnämnden besluta 
 
att ställa sig bakom förslaget till fortsättning av projektet rehabilitering i 
hemmet. 
 

Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom förslaget till fortsättning av projektet rehabilitering i 
hemmet. 
---- 
Sändlista: 
MAR Agnetha Karlsson 
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SN § 94/10  Dnr 09/SN0014 
AU § 54/10 
Sophiagården – ombyggnad 
 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt TFAB och Socialnämnden att undersöka 
möjligheterna till Trygghetsboende i Sophiagårdens södra del.  
 

Förslag till beslut 
 

Ordförande Henrik Nilsson Bokor S yrkar att socialnämnden skall föreslå 
Kommunfullmäktige vidga uppdraget för nämnden till att omfatta en 
ombyggnad av hela Sophiagårdens boendedelar. Detta för att få en nödvändig 
standardökning i det särskilda boendet och utnyttja de i dag tomma 
lägenheterna i södra delen som tillfälliga bostäder under ombyggnadstiden. 
Detta bör ske innan en ombyggnad till trygghetslägenheter i den södra delen 
påbörjas. 
  
Vidare föreslår ordförande att Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen 
att omedelbart påbörja planeringen för flyttningen av korttidsavdelningen till 
de tomma delarna så att ombyggnaden kan påbörjas.  
 

Handlingar 
 
Arbetsgruppens förslag till Socialnämnden.  
 

Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 
 
att förslå socialnämnden besluta 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att vidga uppdraget för socialnämnden till att 
omfatta en ombyggnad av hela Sophiagårdens boendedelar. Detta för att få en 
nödvändig standardökning i det särskilda boendet och utnyttja de i dag tomma 
lägenheterna i södra delen som tillfälliga bostäder under ombyggnadstiden. 
Detta bör ske innan en ombyggnad till trygghetslägenheter i den södra delen 
påbörjas. 
  
att Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att omedelbart påbörja 
planeringen för flyttningen av korttidsavdelningen till de tomma delarna så att 
ombyggnaden kan påbörjas.  
 

Fortsättning 
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Forts SN § 94/10 Sophiagården – ombyggnad 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att vidga uppdraget för socialnämnden till att 
omfatta en ombyggnad av hela Sophiagårdens boendedelar. Detta för att få en 
nödvändig standardökning i det särskilda boendet och utnyttja de i dag tomma 
lägenheterna i södra delen som tillfälliga bostäder under ombyggnadstiden. 
Detta bör ske innan en ombyggnad till trygghetslägenheter i den södra delen 
påbörjas. 
  
att Socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att påbörja planeringen för 
flyttningen av korttidsavdelningen till de tomma delarna så att ombyggnaden 
kan påbörjas så snart beslut fattats av Kommunfullmäktige och vunnit laga 
kraft. 
---- 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
Boendegruppen/socialförvaltningen 
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SN § 95/10  Dnr  
Äldreveckan 2011 
 
Ledamot Ewy Svensson, M, informerar om att Lena Bondesson avsagt sig 
ansvaret för Äldreveckan och att ingen ersättare utsetts för ändamålet.  
Socialchef Carina Leijon meddelar i samband med detta att det inte är klart om 
det blir någon ”Äldrevecka”.  
----- 
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SN § 96/10  Dnr 10/SN0012 
Informationsärenden 
 
Socialchefen informerar: 
 

• Etablering av Barnahus i södra Kalmar län. 
Kommunledningen i Kalmar har föreslagit att Kalmar kommun åtager 
sig ansvaret att samordna arbetet och leda utredningsarbetet om 
Barnahus. Ansvarig blir Kerstin Björklund. Orförande Henrik Nilsson-
Bokor deltar i samrådet måndagen den 6 september i Kalmar. 
 

• Regionala stödstrukturer 
Avsiktsförklaring är gjord för Kalmar län inom äldreområdet. Avsikten 
är att  

- Åstadkomma gemensamma stödstrukturer som syftar till hållbar 
långsiktig kunskapsutveckling genom att utveckla befintliga 
strukturer. 

- Utveckla stödstrukturer på politisk nivå, tjänstemannanivå och i 
den dagliga verksamheten. 

- Gemensamt FoU-arbete rörande frågor i gränslandet hälso- och 
sjukvård och socialtjänst  

- Skapa partsgemensamma utvärderingar för att säkerställa 
evidens och kvalitetssäkra en god vård och omsorg. 

-  
Avsiktsförklaringen har tagits fram i en workshop med Fokus, 
Regionförbundet och Landstingets samtliga förvaltningar och länets tolv 
kommuner.  

 
• Ansökan om statsbidrag för Kalmar län – psykiatri (Dnr 10/SN0021) 

Ansökan gäller för en fortsättning av projektet SAMSTÖD som tidigare 
har beskrivits i ansökan daterad 2009-08-27. Det handlar om en fortsatt 
utveckling av processen för genomförande av vidmakthållande av 
”Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Kalmar län. Totalkostnaden för projektet är 
drygt 48 Mnkr under åren 2009-2012. Ansökan för år 2011 gäller för  
9 Mnkr 
 

• Socialchef Carina Leijon avslutar med att informera nämnden om 
sina framtidstankar och ”Egna tolkning av socialchefens uppdrag i 
Torsås kommun” och redogör för nämnden om pågående uppdrag i 
organisationen. Bilaga 

 

Fortsättning 
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 Forts § 96/10 Informationsärenden 
 
Ordförande informerar 
 

• Ordförande Henrik Nilsson-Bokor informerar om rekryteringsgången 
av ny socialchef. 
Socialchef Carina Leijon slutar sin anställning i Torsås kommun 2010-
09-11.  
 
Arbetsutskottet beslutade 2010-08-11 (§53) att ge personalchef Per 
Lindberg uppdrag att erbjuda en extern konsult, Bengt Jartsell, ett 
tidsbegränsat uppdrag som socialchef med huvuduppgift ”ett 
förvaltande operativt chefskap” 3 dagar per vecka på plats i Torsås. 
Bengt Jartsell tillträder tjänsten den 31 augusti. 

------ 
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SN § 97/10 
Anmälan delegationsärenden 
 
Delegationsbeslut fattade under perioden 1 juni – 31 juli 2010 anmäls 
 

• Verksamhetsmått IFO för juni  
• Försörjningsstöd för juni och juli, sekretess enligt sekretesslagen 7:4 
• Biståndsbeslut inom ÄO och OF för juni och juli, sekretess enligt 

sekretesslagen 7:4 

• Avgiftsbeslut inom ÄO, sekretess enligt sekretess.agen 7:4 
------- 

 
 
    

 
 

 
 
 

  

 


